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APRESENTAÇÃO
A Iniciação Científica (IC) tem por finalidade contribuir para despertar a vocação
científica e incentivar a participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa institucional (CNPq - Resolução Normativa 017/2006).
Neste contexto, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic,
uma parceria da Unitins com o CNPq, compreende um importante instrumento para o
desenvolvimento do pensamento científico, formação de recursos humanos para a pesquisa, e redução do tempo médio dos alunos na pós-graduação. Essa parceria Unitins/CNPq
iniciou em 1993, e desde então já possibilitou a 472 alunos de graduação de diferentes
instituições a oportunidade de despertarem o pensamento criativo por meio do aprendizado de técnicas e métodos de pesquisa, e o confronto direto com problemas reais.
Anualmente a Unitins realiza sua Jornada de Iniciação Científica, um espaço onde
o bolsista, futuro cientista, apresenta os resultados de suas pesquisas e interage com a
sociedade. Em sua 14ª edição, a jornada científica desse ano é uma extensão da Semana
erra!”
Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema “T
“Terra!”
erra!”. A intenção é contribuir na mobilização
da população em torno de temas e atividades de C&T, e promover a reflexão sobre o papel da
ciência na formação de cidadãos críticos e integrados à realidade global.
Nessa Jornada Científica serão apresentados os resultados de 30 trabalhos desenvolvidos no ciclo Pibic 2006/2007. Estes projetos abordam temas relevantes para o
Estado do Tocantins, e por isso justificam o apoio direto ou indireto recebido de instituições de fomento científico e tecnológico (CNPq, MCT e FINEP), de grandes empresas
nacionais (Petrobras, Valec e Embrapa), de universidades públicas e privadas (UFSC,
UnB, UFT, UCP e Ulbra) e órgãos governamentais (Seagro, SECT, SERH e Seplam).
Nossos sinceros agradecimentos a todos que integram e participam do Pibic pelo
compromisso com a ciência, e na 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 DO DESEMPENHO DE MARACUJAZEIROS
NA REGIÃO DE PALMAS – TO, SEGUNDA SAFRA*
Antonio José da Silva Cella 1;
Gustavo Azevedo Campos 2;
Jonatas Sousa Costa3;
Wesley Zago Viana 3;
Diego Cavalcante Fernandes 4;
Thadeu Texeira Junior 5.

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 (FNP - CONSULTORIA E COMÉRCIO, 2002).
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

Projeto: comportamento de populações de maracujazeiro na região de Palmas - Unitins/
CNPq.
1
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/Ulbra;
Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: cella.antonio86@gmail.com.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – Unitins-Agro; Fundação
Universidade do Tocantins – Untins.
3
Estudante de Biologia do CEULP/Ulbra.
4
Engenheiro Agrônomo da Empresa Industrial Técnica – EIT.
5
Engenheiro Agrônomo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seagro.
*
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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.
OBJETIVO
Avaliar agronomicamente diferentes populações de maracujazeiro para
as condições edafo-climáticas da região de Palmas – TO no segundo ano de
produção.
Objetivos específicos: Identificar uma população adaptada (produtiva) para
indicar aos produtores e também constituir a população base para o programa de
melhoramento de maracujazeiro da Unitins Agro.
METODOLOGIA
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
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pela Embrapa), EC 2-0, 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. 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
casualisados com 4 repetições. A unidade experimental foi constituída de 6 plantas,
num total de 24 plantas por população. A semeadura foi feita em bandejas e 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 micro-aspersão 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 iguais (uniformes) para todos os tratamentos (populações), adotando as técnicas preconizadas
para a cultura de modo que as únicas variáveis fossem os diferentes populações
utilizadas e seus potenciais genéticos. As características avaliadas são: Número Médio
de Frutos por Planta (NF), Peso de Fruto em Gramas (PF), Comprimento dos Frutos em
cm (CF), Largura dos Frutos em cm (LF), Espessura da Casca em mm (Ecasca), Teor de
Sólidos Solúveis (Teor de brix), Percentagem de Suco (OS) e Análise Estatística foi feita
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 (para Windows), versão março de 2005 (CRUZ, 2001).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na (Tabela 1) observa-se os resultados de seis parâmetros avaliados a partir de
seis colheitas de quinze populações de maracujazeiros, representando seu comportamento no segundo ano de produção. O tratamento T8 (FB-200) apresentou o maior
peso de frutos entre as populações avaliadas, com 166,49 gramas, seguido do tratamento T1 (EC-2) com 165,17 g; o tratamento que apresentou frutos com menor peso
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foi o T15 (P.alata) com 85,04g, seguido do tratamento T11 (PL-12) com 117,12g.
Embora os tratamentos T1, T8, T14, não tenham apresentado diferença estatisticamente significativa para peso médio de fruto, deste grupo o T8 (FB-200) foi o que
apresentou maior comprimento/diâmetro, revelando o maior tamanho para fruto destes três tratamentos (Tabela 1). O maior tamanho de fruto é uma característica desejável para comercialização dos frutos in natura, como no caso da região de Palmas. No
parâmetro percentagem de polpa formaram-se três grupos . O primeiro formado pelas
populações T5 (IAC-275), T6 (IAC-277), T8 (FB-200) e T9 (FB-300) que tiveram rendimento de polpa que variaram de 54,76 a 55,79%, destacando os IACs que apresentaram maior rendimento sendo o IAC-277 (T6) com 55,79% e o IAC-275 (T5) com 55,56%
de rendimento de polpa. O segundo grupo formado pelo T15 ( p. alata) que apresentou
a menor percentagem com rendimento de 39,19% de polpa. O terceiro grupo formado
pelo restante das populações que tiveram rendimento de polpa que variu de 51,50 a
53,87%.Quanto a EC apresentando a menor espessura da casca: T6 (IAC-277) com
4,35 mm, seguido do T5 (IAC-275) com 4,50 mm. Já o T15 (P. alata) com 5,70 mm,
seguido do T1 (EC-2) com 5,58 mm apresentaram maior espessura de casa. Quanto ao
teor de sólidos e solúveis destacou -se com maior brix o T15 (P. alata) com 18,59º,
seguido do T11 (PL-12) com 15,57º, já os tratamentos T1 (EC-2) e o T10 (Red. Amar)
apresentaram menor brix sendo o primeiro com 13,38º e o segundo com 13,50º. Já se
esperava que o T15 se destacasse com maior º brix pelo fato desse tratamento pertencer a uma espécie de maracujá doce (Passiflora alata sp). Os resultados obtidos nas
avaliações do segundo ano de produção das 15 populações de maracujazeiros
(Tabela 1), apresentaram uma queda na qualidade dos frutos: no peso, tamanho,
brix, Com relação ao primeiro ano (Tabela 2). Embora isso tenha acontecido os
tratamentos que se destacaram no primeiro ano de produção, permaneceram no
segundo, com poucas alternações sem diferenças significativas. Considerando as
diferentes condições para cada tratamento nos dois anos de produção, esses
resultados podem indicar uma melhor adaptabilidade para os tratamentos em
destaque, ou que tiveram melhor resposta para as condições edafoclimáticas de
Palmas. E poderá se confirmar com a avaliação do terceiro ano de produção. Considerando os dois anos de produção das 15 populações de maracujazeiro avaliadas, o tratamento que esta se destacando 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 interessante para a comercialização em Palmas.
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Tabela 1. Resultados da avaliação de seis parâmetros provenientes de seis colheitas de
quinze populações de maracujazeiros no segundo ano de produção. Palmas – TO, 2006.
Populações

PMF

CF

LF

EC

BRIX

% polpa

T1 (EC-2)

165,17

a

91,99

a

72,19

a

5,58

a

13,38

c

50,90

ns

T2 (AR-1)

130,77

c

80,87

c

67,08

b

4,97

a

13,94

c

51,37

ns

T3 (AP-1)

145,84

b

89,76

a

69,12

b

5,15

a

14,27

c

53,03

ns

T4 (GA-2)

150,69

b

86,11

b

71,45

a

5,22

a

14,00

c

51,61

ns

T5 (IAC-275)

121,55

c

78,57

d

64,80

b

4,50

b

14,09

c

52,38

ns

T6 (OAC-277)

129,92

c

78,69

d

68,12

b

4,35

b

14,10

c

52,76

ns

T7 (FB-100)

132,94

c

82,64

c

68,19

b

5,32

a

13,80

c

52,00

ns

T8 (FB-200)

166,49

a

93,29

a

72,73

a

5,11

a

14,02

c

48,56

ns

T9 (FB-300)

128,29

c

74,51

d

69,06

b

4,76

b

14,16

c

51,32

ns

T10 (Red.Amar)

154,66

b

86,12

b

72,06

a

5,32

a

13,50

c

51,69

ns

T11 (PL-12)

117,12

c

76,18

d

68,96

b

5,29

a

15,54

b

52,33

ns

T12 (PL-17)

128,86

c

76,78

d

71,41

a

5,39

a

15,31

b

52,04

ns

T13 (Flavicarpa)

149,25

b

86,27

b

72,13

a

5,02

a

14,49

c

52,21

ns

T14 (Local)

163,67

a

90,56

a

73,67

a

5,38

a

13,59

c

51,22

ns

T15 (Alata)

85,04

d

87,08

b

53,21

c

5,70

a

18,59

a

40,75

ns

PMF: Peso Médio de Fruto (g); CF: Comprimento do Fruto (mm); DF: Diâmetro do Fruto (mm);
ECasca: Espessura da Casca (mm); Brix: Teor de Sólidos Solúveis; % Polp: Percentagem de
Polpa.
* 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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Tabela 2. Resultados da avaliação de seis parâmetros provenientes de sete colheitas
iniciais em quinze populações de maracujazeiro. Palmas – TO, 2005.
Populações

PMF

CF

C/D

EC

T3 (AP-1)

294,10 a

91,82

a

80,08

b

1,15

7,92

a

14,36 c

32,92

ns

T8 (FB-200)

266,16 a

96,18

a

84,40

a

1,14

6,93

a

15,07

c

40,72

ns

T14 (Local)

240,99 a

88,03

b

81,14

a

1,08

7,24

a

14,78 c

37,70

ns

T10 (Red. Amar) 227,98 a

87,13

b

84,37

a

1,03

6,98

a

14,69 c

38,52

ns

T4 (GA-2)

226,98 a

82,62

c

76,60

b

1,08

7,14

a

14,75 c

38,02

ns

T13 (04#01)

218,16 a

84,41

b

79,54

b

1,06

7,32

a

15,20 c

34,56

ns

T9 (FB-300)

208,14 b

78,60

c

78,69

b

1,00

6,67

a

15,67 b

41,61

ns

T6 (IAC-277)

203,37 b

80,72

c

77,36

b

1,04

5,81

b

15,84 b

42,85

ns

T2 (AR-1)

191,02 b

84,48

b

78,32

b

1,08

6,98

a

14,81 c

38,15

ns

T1 (EC-2)

185,39 b

91,44

a

82,66

a

1,11

7,01

a

14,06

33,02

ns

T12 (PL-17)

183,32 b

76,75

c

78,21

b

0,98

6,88

a

15,80 b

41,68

ns

T5 (IAC-275)

178,12 b

75,98

c

69,76

c

1,09

5,16

b

14,98 c

43,46

ns

T11 (PL-12)

171,10 b

75,58

c

77,56

b

0,97

6,62

a

16,42 b

41,18

ns

T7 (FB-100)

170,46 b

85,14

b

77,42

b

1,10

6,86

a

15,00 c

37,90

ns

T15 (P. alata)

91,78

86,02

b

56,52

d

1,52

7,92

a

19,39 a

37,34

ns

c

DF

Brix

% Polp

PMF: Peso Médio de Fruto (g); CF: Comprimento do Fruto (mm); DF: Diâmetro do Fruto (mm);
C/D: Relação Comprimento/diâmetro do Fruto; ECasca: Espessura da Casca (mm);
Brix: Teor de Sólidos Solúveis; % Polp: Percentagem de Polpa.
* médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, pertencem a um mesmo grupo, pelo
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro.

21

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGRIANUAL. Anuário da agricultura brasileira. São Paulo: FNP Consultoria e
Comércio, 2002. p.22.
AGRIANUAL. Anuário da agricultura brasileira. São Paulo: FNP Consultoria e
Comércio, 2004. 521p.
CRUZ, C.D. Programa Genes; versão windows; aplicativo computacional em
genética e estatística. Viçosa: UFV, 648p. , 2001. Versão 2005.0.0.
IBGE/LSPA; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade
Estadual do IBGE em Tocantins, LSPA – Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola do Estado do Tocantins. Dezembro de 2004.
Arquivos entregues na reunião do GECEA – Grupo de coordenação de
Estudos do IBGE.
IBGE; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola 2005.

22

O Planeta Terra e a Sobrevivência do Ser Humano

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÔMICA
DE CULTIVARES DE MANDIOCA CULTIVADAS NO
CENTRO AGROTECNOLÓGICO DE PALMAS - TO*
Christiano S. Fernandes 1;
Eliane R Archangelo 2;
Ronaldo R. Coimbra 2;
Ítalo W. Almeida 3;
Lucas K. Naoe 2;
Expedito A. Cardoso 2;
João Geovane F. Costa 3.

INTRODUÇÃO
A descrição morfológica é muito importante, pois o mesmo cultivar de
mandioca pode apresentar-se com nomes diferentes, de acordo com a região
onde é cultivado. Também não é raro, observar variedades distintas com o mesmo nome em diferentes regiões. Não existe, portanto uniformidade na nomenclatura de cultivares, fazendo-se necessário a sua descrição em trabalhos de
pesquisa. A falta de uniformidade na nomenclatura de cultivares se deve a dois
aspectos: introdução de variedades sem as devidas orientações técnicas e a

Projeto: Introdução, seleção de clones de mandioca para mesa e para indústria e
desenvolvimento de técnicas agronômicas para o cultivo dessa cultura em
Tocantins – CNPq/SECT/Unitins.
1
Graduandos do Curso de Engenharia Ambiental do Campus de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins; Bolsista do PIBIC-Unitins/CNPq; E-mail: christinano@uft.edu.br.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins.
*
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influência do ambiente em caracteres morfológicos (OLIVEIRA E SILVA, 1977 citados por ALBUQUERQUE, 2003). A escassez de dados botânicos sobre inúmeros
cultivares brasileiros de mandioca reforça a necessidade de reunir materiais
para serem avaliados em ensaios comparativos visando à obtenção de dados
morfológicos, capazes de propiciar condições de melhor condução da cultura.
Este trabalho teve como objetivo avaliar os componentes de produção e caracterizar morfologicamente os principais acessos de mandioca, cultivados no Centro
Agrotecnológico de Palmas - TO.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no Complexo de Ciências Agrárias, pertencente à Fundação Universidade do Tocantins, localizado no Centro Agrotecnológico
de Palmas. As avaliações foram feitas nos acessos de mandioca das plantas que
já estavam plantadas no campo experimental no Centro Agrotecnológico de Palmas. Cultivares esses oriundos de diversos centros de pesquisas do Brasil e
também de diferentes regiões produtoras de mandioca no Tocantins. Foram utilizados 13 acessos de mandioca (Tabela 1), que encontravam-se distribuídos em
três áreas distintas. Para todos os cultivares a adubação de plantio foi de 200 kg
ha-1 da formulação 5-25-15 e de cobertura foi 20-0-20 após 60 dias de plantio.
Os cultivares da área 2 receberam uma poda da parte aérea com cerca de 7
meses após o plantio. As avaliações dos descritores morfológicos foram realizados cerca de um mês antes da colheita e os descritores da raiz e agronômicos
foram realizados na época da colheita.
A caracterização morfológica foi realizada conforme metodologia adotada
por FUKUDA e GUEVARA (1998). Foi avaliado o índice de colheita pela relação
expressa em %, entre o peso das raízes tuberosas e o peso total da planta.
Determinação da matéria seca das raízes tuberosas: foi determinada proposta
por GROSSMANN e FREITAS (1950). A porcentagem de amido das raízes tuberosas
foi determinada pela porcentagem de amido das raízes tuberosas calculada,
subtraindo-se do teor de matéria seca constante 4,65 (GROSSMANN e FREITAS,
1950).
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Tabela 1 – Acessos de mandioca com suas datas de plantio, de avaliação de descritores
morfológicos, de poda e de colheita. Palmas-TO. Unitins, 2007.
DATA
Cultivares

Plantio

Descritores Morfológicos

Poda

Colheita

Amarelo I *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Amarelo II *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Aipin Abobora *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Aipin Cacau *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Cacau Amarela *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Dendê *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

20/10/2006

Klima Shik *

06/07/2005

18/09/2006

23/02/2006

Cacau Preta *

23/09/2005

21/09/2006

27/10/2006

Casco de Burro *

23/09/2005

21/09/2006

27/10/2006

Cacau Preta 2C *

23/09/2005

21/09/2006

27/10/2006

IAC – 12 **

21/11/2005

19/09/2006

18/10/2006

Fécula Branca **

21/11/2005

19/09/2006

18/10/2006

IAC – 14 **

21/11/2005

19/09/2006

18/10/2006

20/10/2006

* cultivares de mesa** cultivares de indústria

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Características Morfológicas e Agronômicas dos acessos de mandioca da área 1: Observou-se, pelos resultados apresentados na (Tabela 2),
que os cultivares da área 1 diferem morfologicamente em praticamente quase
todos os caracteres avaliados, exceto no hábito de crescimento do caule, hábito
de ramificação, cor da folha, florescimento, cor do córtex, da polpa, da raiz e
pedúnculos que se descreveu como reto, ereto, verde claro, floresce, fácil, branco
ou creme, creme e presente respectivamente em todos os cultivares. Por
descritores morfológicos entende-se toda característica que permite identificar e
diferenciar facilmente os acessos no campo, geralmente possuem alta
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herdabilidade e se expressam em todos os ambientes (JIMENEZ, 1994 citado
por FUKUDA e GUEVARA, 1998). A característica cor externa da raiz nos cultivares
avaliados foram: marrom escuro para as cultivares, IAC-12, Fécula Branca e a cor
marrom claro para o cultivar IAC-14. O cultivar IAC-14 (Tabela 2), mesmo tendo
um índice de colheita menor que IAC-12 e Fécula Branca, ela conseguiu atingir
rendimentos maiores na parte aérea e na raiz. O teor de amido nas raízes
tuberosas variou entre 21,25 a 28,02 % (Tabela 2). A variedade IAC-12 obteve o
maior teor de amido, seguidas pela IAC-14 e Fécula Branca. Em trabalhos realizados por BORGES et al. (2002), encontraram que os teores de amido, de matéria
seca e a produtividade das raízes variaram significativamente entre os cultivares,
assim como entre os anos agrícolas e as épocas de colheita.
Características Morfológicas e Agronômicas dos acessos de
mandioca da Área 2: Na (Tabela 3), verifica-se que o hábito de crescimento do
caule, a sinuosidade do lóbulo, a facilidade de colheita e pedúnculo descreveu como
reto, liso, fácil e misto nos sete acessos, respectivamente. O cultivar Klima Shik
demonstrou diferença dos outros cultivares com relação à cor da polpa da raiz,
apresentando a cor amarela enquanto os outros seis a cor creme. Dentre os caracteres avaliados alguns são de grande importância para o melhoramento, dentre
eles destaca-se a cor da polpa da raiz, que em especial na região dos cerrados os
agricultores e os consumidores tem uma preferência pelas plantas de polpa
amarela para consumo humano. O cultivar Dendê mostrou diferente com relação
a cor externa da raiz das demais, mostrando assemelhado somente com o cultivar Amarelo I que apresentaram a cor marrom escuro. O cultivar Amarelo I (Tabela
3) obteve resultados que superam os demais em relação ao rendimento das
raízes tuberosas e na parte aérea da planta. Nesta área 2 foi realizada a poda e
devido a isso, essa planta obteve várias rebrotas, provavelmente isso poderá ter
induzido o auto rendimento tanto das raízes como parte aérea.
Características Morfológicas e Agronômicas dos acessos de
mandioca da Área 3: Os três cultivares de mandioca presentes na área 3
(Tabela 4), demonstraram muitas semelhanças na maioria das características da
parte aérea avaliadas, enquanto que para as características cor externa da raiz,
cor do pecíolo, facilidade de colheita, cor do córtex e da polpa da raiz mostram
sempre que o Cacau Preta se diferencia dos outros dois cultivares. Na morfologia
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do lóbulo os três cultivares diferem entre si. Em consideração as características
agronômicas da parte aérea e da raiz, o cultivar Cacau preta obteve maiores
rendimentos.
Tabela 2 – Características morfológicas e agronômicos dos acessos de mandioca da área 1.
Unitins. Palmas-TO, 2007.
Avaliações

IAC-12

Fécula Branca

IAC-14

Comprimento do pecíolo (cm)

6,8

5,3

6,9

Comprimento do lóbulo médio (cm)

7

6,6

7,1

Cor externa do caule

Prateado

Laranja

Prateado

Cor do córtex do caule

Verde claro

Amarelo

Amarelo

Cor do pecíolo

Vermelho

Vermelho

Verde avermelhado

Cor da folha desenvolvida

Verde claro

Verde claro

Verde claro

Número de lóbulos

5

3

5

Hábito de crescimento de caule

Reto

Reto

Reto

Morfologia do lóbulo

Oblongo-lanceolada

Ovóide

Lanceolada

Hábito de ramificação

Ereto

Ereto

Ereto
Liso

Sinuosidade do lóbulo

Sinuoso

Liso

Florescimento

Florescem

Florescem

Florescem

Comprimento da raiz (cm)

25

25

29,8

Diâmetro da raiz (cm)

45,9

45,9

45,2

Facilidade de colheita

Fácil

Fácil

Fácil

Cor externa da raiz

Marrom escuro

Marrom escuro

Marrom claro

Cor do córtex da raiz

Branco ou creme

Branco ou creme

Branco ou creme

Cor da polpa da raiz

Creme

Creme

Creme

Pedúnculo ou Pedículo

Presente

Presente

Presente

Peso da Parte Aérea (t ha-1)

9,08

8,11

17,54

Peso da Raiz (t ha-1)

12,37

16,71

22,18

Índice de Colheita (%)

57,69

67,32

55,85

Matéria Seca (%)

32,67

25,9

30,13

Teor de Amido (%)

28,02

21,25

25,48
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Tabela 3 – Características morfológicas e agronômicos dos acessos de mandioca da área 2. Unitins.
Palmas-TO, 2007.
Avaliações

Amarelo I

Amarelo

II

Aipim
Abóbora

Comprimento do pecíolo (cm)

16

19,6

Comprimento do lóbulo médio (cm)

13

20,3

10,7

Cinza

Cinza

Prateado

Cor externa do caule
Cor do córtex do caule
Cor do pecíolo
Cor da folha desenvolvida
Número de lóbulos
Hábito de crescimento de caule
Morfologia do lóbulo

16,3

Verde claro

Verde claro

Verde claro

Verde avermelhado

Verde avermelhado

Verde amarelado

Verde escuro

Verde escuro

Verde escuro

7

7

5

Reto

Reto

Reto

Reta ou linear

Reta ou linear

Lanceolada

Hábito de ramificação

Ereto

Ereto

Dicotômico

Sinuosidade do lóbulo

Liso

Liso

Liso

Não florescem

Não florescem

Não florescem

Florescimento
Comprimento raiz (cm)

28,5

31,5

31,7

Diâmetro da raiz (cm)

68,7

61,2

54,2

Facilidade de colheita

Fácil

Fácil

Fácil

Marrom escuro

Marrom claro

Marrom claro

Cor do córtex da raiz

Rosado

Rosado

Rosado

Cor da polpa da raiz

Creme

Creme

Creme

Pedúnculo ou Pedículo

Misto

Misto

Misto

Peso parte aérea (t ha-1)

76,83

28,23

26,31

Cor externa da raiz

Peso da raiz

(t ha-1)

116,08

54,57

42,66

Índice de colheita (%)

60,17

65,91

61,85

Matéria seca (%)

31,54

30,41

25,90

Teor de amido (%)

26,89

25,76

21,25
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Dendê

A b óKlima
b o r a Shik

18,6

18,6

20

11,5

14,6

13

Verde amarelado

Cinza

Marrom claro

Verde claro

Verde claro

Verde escuro

Aipim

Cacau

Cacau

Amarela

20,5
14,6
Prateado
Verde claro
Verde avermelhado
Verde escuro

Verde amareladoVerde esverdeado
Verde claro

Verde escuro

Vermelho
Verde escuro

7

5

7

5

Reto

Reto

Reto

Reto

Lanceolada

Elíptica anceolada

Lanceolada

Lanceolada

Dicotômico

Dicotômico

Dicotômico

Dicotômico

Liso

Liso

Liso

Liso

Não florescem

Não florescem

Florescem

Não florescem

32,3

28,3

29,2

33,8

58,2

48

70,9

66,5

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Marrom claro

Marrom escuro

Marrom claro

Marrom escuro

Rosado

Rosado

Rosado

Rosado

Creme

Creme

Creme

Creme

Misto

Misto

Misto

Misto

26,31

26,04

13,14

69,23

42,66

60,14

29,19

76,10

61,85

69,78

68,96

52,36

25,90

27,03

26,75

27,03

22,38

22,10

22,38

23,51
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Tabela 4 – Características morfológicas e agronômicos dos acessos de mandioca da área 3.
Unitins. Palmas-TO, 2007.
Avaliações

Cacau

Preta

Casco

de

Burro

Cacau Preta 2C

Comprimento do pecíolo (cm)

10,4

14,4

14

Comprimento do lóbulo médio (cm)

9,2

9,2

8,9

Cor externa do caule

Marrom escuro

Marrom escuro

Marrom claro

Cor do córtex do caule

Verde claro

Verde claro

Verde claro

Cor do pecíolo

Verde esverdeado

Vermelho

Vermelho

Cor da folha desenvolvida

Verde claro

Verde claro

Verde claro

Número de lóbulos

5

5

5
Reto

Hábito de crescimento de caule

Reto

Reto

Morfologia do lóbulo

Oblongo-lanceolada

Ovóide

Lanceolada

Hábito de ramificação

Ereto

Ereto

Ereto

Sinuosidade do lóbulo

Sinuoso

Sinuoso

Sinuoso

Florescimento

Florescem

Florescem

Florescem

Comprimento da raiz (cm)

27,3

24,5

24,3

Diâmetro da raiz (cm)

46,5

48,1

50,1

Facilidade de colheita

Difícil

Fácil

Difícil

Cor externa da raiz

Marrom claro

Marrom claro

Marrom claro

Cor do córtex da raiz

Amarelo

Rosado

Rosado

Cor da polpa da raiz

Creme

Branca

Branca

Pedúnculo ou Pedículo

Misto

Misto

Misto

Peso da parte aérea (t ha-1)

33,56

19,63

24,48

Peso da raiz (t ha-1)

52,6

30,53

37,04

Índice de colheita (%)

61,05

60,88

61,52

Matéria seca (%)

28,06

25,90

25,12

Teor de amido (%)

23,41

21,25

20,47
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A diversidade morfológica manifestada permite inferir que os materiais
descritos neste trabalho apresentam divergência genética para diversas características, constituindo, portanto cultivares distintos. Este cenário sugere que alguns
acessos de banco de germoplasma, podem ser muito úteis como genitores em
programas de melhoramento, uma vez que um grande número destes apresentam características desejáveis do ponto de vista agronômico.
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AVALIAR O TEOR DE LIPÍDEOS EM SEMENTES
DE SOJA CULTIVADAS NO ESTADO DO TOCANTINS*
Denise Martins Barbosa 1;
Lucas Koshy Naoe 2;
Abraham Damian Giraldo Zuniga 3.

INTRODUÇÃO
A principal utilização da soja, no Brasil, é como matéria-prima para a indústria de esmagamento, que produz óleo bruto ou degomado e farelo. O lipídeo
é utilizado como matéria-prima para a indústria alimentícia (óleo refinado, gorduras
hidrogenadas, margarinas, maionese, etc) e o farelo é principalmente utilizado na
indústria de rações. O lipídeo de soja é o líder mundial dos óleos vegetais representando entre 20 e 24% de todos os óleos e gorduras consumidas no mundo. No Brasil
este número se eleva acima de 50% em produtos alimentícios (MOREIRA, 1999).
O óleo de soja é obtido dos grãos da soja. Seu emprego apresenta muitas
vantagens, tais como: alto conteúdo de ácidos graxos essenciais; formação de
cristais grandes, que são facilmente filtráveis quando o óleo é hidrogenado e
fracionado; alto índice de iodo, que permite a sua hidrogenação produzindo grande variedade de gorduras plásticas, e refino com baixas perdas (POUZET, 1996).

Projeto: Programa de Melhoramento da Soja; Fonte de Recursos: CNPq; Apoio Institucional:
Unitins/UFT.
1
Estudante do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail:
denisebarbosa@uft.edu.br.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Professor da Universidade Federal do Tocantins.
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A composição química da soja pode variar com as condições climáticas,
tipo de solo, localização geográfica, variedades e práticas agronômicas, entre
outros fatores (HORAN, 1974).
O Tocantins apresenta um potencial de aproximadamente 1 milhão de
hectares de várzeas, sendo cultivados atualmente cerca de 50 mil hectares. As
vantagens, em relação a outros estados, para a exploração das várzeas, são a
abundância de recursos hídricos, estação chuvosa bem definida, condições
edafoclimáticas bem definidas, baixo valor relativo das terras, localização estratégica e facilidade de acesso aos mercados.
No Estado, a soja, é a terceira cultura, em participação no valor bruto da
produção, sendo cultivada no período de entressafra, em condições de várzea
irrigada, sob regime de subirrigação (elevação do lençol freático), principalmente
em Formoso do Araguaia, e no período de safra (novembro - dezembro), em condições de terras altas. Na entressafra, a ausência de chuvas, aliada à baixa umidade relativa do ar e à baixa temperatura noturna, tem possibilitado a obtenção de
sementes de boa qualidade. Assim, a produção de soja, nesse período, tem se
tornado altamente atrativa para os produtores, em virtude do preço da soja,
comercializada na forma de sementes, serem compensador. (PELUZIO, 2002)
O objetivo do trabalho é avaliar o teor de lipídeos em sementes de soja
cultivadas em Aparecida do Rio Negro, Formoso do Araguaia, Palmas e Porto
Nacional.
METODOLOGIA
SOJA
As variedades de soja cultivadas no Tocantins que foram utilizadas neste
experimento foram provenientes dos municípios de Aparecida do Rio Negro, Formoso do Araguaia, Palmas e Porto Nacional. A soja analisada foi colhida na
“entressafra” de 2006, no mês de outubro, p or vários agricultores e na safra de
2007, entre os meses de abril e maio.
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DETERMINAÇÃO DE UMIDADE – PERDA POR DESSECAÇÃO
Para a determinação do teor de umidade das sementes, amostras contendo 5 g de soja triturado de cada cultivar foram colocadas em pesa-filtros previamente tarados. Os conjuntos, com três repetições, foram colocados em estufa a
105 °C por período de 1 a 5 horas, logo após foram mantidos em um dessecador
contendo sílica-gel, até atingir a temperatura ambiente, sendo então pesados. O
procedimento de pesagem foi repetido até que um valor constante de peso fosse
obtido para cada amostra analisada até se obter umidade 0,05%. O teor de
umidade foi calculado pela diferença entre o peso inicial e final das amostras e
expresso em percentagem. (LESS, 1982).
DETERMINAÇÃO DE LIPÍDEOS TOTAIS-EXTRATO ETÉRIO- SOXHELT
Foi transferido quantitativamente, o resíduo seco do alimento (amostra seca obtida após determinação de umidade) para o cartucho de papel e,
colocou-se no tubo extrator. Pesou-se o balão de Soxhlet, previamente seco
em estufa a 105ºC. Montou-se o sistema de Soxhlet. Colocou-se quantidade
de solvente igual a 2 vezes o volume do tubo de extração (adicionar solvente
ao balão até 2/3 de sua capacidade) e procedeu-se a extração continua por
aproximadamente 6 horas, com manta aquecedora. Desmontou-se o sistema
de Soxhlet e procedeu-se a evaporação com recuperação do solvente. Secouse o balão com o resíduo em estufa a 60°C por 2 horas, até obter peso
constante, esfriou-se o balão em dessecador e posteriormente o pesou
(CECCHI, 1999).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os teores de lipídeos obtidos foram de 20,24% em média, sendo a linhagem MSOY-8757 com maior teor 23,5% e menor teor a linhagem MSOY – 8411
com 17,32%. Moraes (2006) obteve uma média de 20,60%, variando de 24,03%
a 18,56% e observando que à medida que se aumenta o teor de proteína, o teor
de óleo é reduzido.
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Tabela 1. Teores em porcentagem de lipídeos e umidades
Variedade

Município
Min (%)

Teor de Lipídeos
Max (%) Média (%)

Teor de
Umidade (%)

A-7 002

Porto Nacional

20,10

20,18

20,14

7,67

APOLO - 3453

Formoso do Araguaia

18,58

19,63

19,11

7,82

APOLO - 4356

Palmas

20,25

21,50

20,88

8,71

GRALHA 1

Formoso do Araguaia

19,41

21,13

20,27

6,05

MSOY- 8411

Aparecida do Rio Negro

17,13

17,51

17,32

3,82

MSOY- 8757

Porto Nacional

20,32

22,46

21,39

6,62
7,78

MSOY- 9350

Aparecida do Rio Negro

19,35

20,20

19,77

MSOY-8411

Formoso do Araguaia

19,17

20,55

19,86

9,66

MSOY-8757

Formoso do Araguaia

22,90

24,10

23,50

6,53

MSOY-8866

Palmas

19,84

20,77

20,30

10,07

MSOY-9055

Palmas

17,36

18,66

18,01

3,81

MSOY-9350

Formoso do Araguaia

21,50

21,54

21,52

8,56

SAMBAIBA

Formoso do Araguaia

21,70

22,49

22,10

7,72

Segundo VIEIRA etal (1999) as porcentagens de óleo variaram de 22,24%
a 23,80%, visto que os resultados por ele obtidos foram mais satisfatórios. A
cultivar MSOY-8757 com 23,50%, proveniente de Formoso do Araguaia, apresentou um resultado mais próximo. Os resultados obtidos no tocante à composição
de lipídeos das treze cultivares de soja situam-se dentro da faixa encontrada por
TURATTI et al. (1979), em estudo envolvendo 25 cultivares comerciais.
Já a linhagem de Aparecida do Rio Negro, MSOY- 8411, apresentou o menor
teor observado, 17,32%, um dos motivos pode ser que as sementes não se encontravam em bom estado, estando bastante danificados, o que pode ter influenciado no
teor de umidade, visto que também obteve uma percentagem muito baixa de 3,82%,
quando comparada às demais. A amostra MSOY-9055 apresentou as mesmas
características e apresentou um teor de umidade baixo de 3,81%.
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A amostra MSOY-9350 foi cultivada em dois municípios distintos, Aparecida
do Rio Negro e Formoso do Araguaia, visto que obteve maior teor de lipídeo com
21,52%, a que foi plantada em Formoso do Araguaia. Da mesma forma a linhagem MSOY-8411 também foi cultivada nestes dois ambientes, e apresentou menor porcentagem, 17,32%, na que foi cultivada em Aparecida do Rio Negro.
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE
MILHO NA REGIÃO DE PALMAS *
Diego Raoni da Silva Rocha ¹;
Ronaldo Rodrigues Coimbra ²;
Lucas Koshy Naoe 2;
Eliane Regina Archangelo 2;
Expedito Alves Cardoso 2;
Larisse Maria de O. Machado 1;
Maurivan Braga de Almeida 3.

INTRODUÇÃO
O milho (Zea Mays L.) é uma espécie altamente politípica, com cerca de
300 raças identificadas e milhares de variedades. Segundo Paterniani (1995),
raças e variedades específicas são adaptadas a condições ecológicas específicas. É uma planta cultivada em quase todas as regiões brasileiras e em praticamente todos os municípios do Tocantins.
A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas
de sua utilização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta
tecnologia. A irregularidade na distribuição temporal e espacial da precipitação
leva o cultivo de milho a ser uma atividade de risco no Estado, pois, a cultura é

Projeto: Implementação da Rede Estadual de Avaliação de Cultivares de Milho no Estado do
Tocantins.
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus de Palmas da Universidade Federal do
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pouco tolerante à deficiência hídrica, principalmente nos períodos de florescimento
e na formação dos grãos (SEAGRO, 2006).
Nesse contexto, a época certa de semeadura é uma das práticas que desempenham papel de destaque na obtenção de altos níveis de produtividade,
pelo fato de aumentar as chances de que as fases críticas da planta não coincidam com os períodos climáticos adversos (SEAGRO, 2006).
O rendimento de uma lavoura de milho é o resultado do potencial genético
da semente e das condições edafo-climáticas do local de plantio, além do manejo da lavoura. De modo geral, o cultivar é responsável por 50% do rendimento
final. Conseqüentemente, a escolha correta do cultivar pode ser a razão de sucesso ou insucesso da lavoura.
Visando suprir as necessidades constantes de consumo, as empresas de
melhoramento lançam a cada ano, novos cultivares de milho. Para que esses cultivares sejam recomendados a produtores, é de suma importância que sejam avaliados
nas condições edafo-climáticas da região. Diversos trabalhos ressaltam a importância e a influência da interação cultivar versus ambiente, principalmente nas fases do
programa que envolvem a avaliação final e a recomendação de cultivares.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial produtivo
de cultivares de milho nas condições edafo-climáticas da região de Palmas - TO.
METODOLOGIA
O experimento foi instalado no Complexo de Ciências Agrárias (CCA), localizado a 30 km da cidade de Palmas, com latitude 10º12’46 Sul, longitude
48º21’37" Oeste e altitude de 230 m, no dia 1º de dezembro de 2006 e colhido
no dia 19 de abril de 2007.
Foram utilizados 25 cultivares fornecidos pela Embrapa Milho e Sorgo de
Sete Lagoas – MG, sendo eles: AS-1575, BN-EXP1013, DSS 1001, SHS-5090,
SHS-4080, SHS-5080, MAXINUS, SOMMA, AGN30A06, AGN30A75, XGN5336,
XGN5202, 2A525, 2B587, BRS1031, RGX04, RGX10, RG01, BM1120, BRS1035,
BMX 53, GNSX1020, 30F35, 30K73, CMS 2C18EC-2.
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com duas
repetições. A parcela experimental foi composta por 2 linhas de 5 metros de comprimento, espaçadas 0,9 metros e densidade de semeadura de 5 plantas por metro linear.
De acordo com a análise de solo foi realizada a adubação de plantio, sendo a
mesma composta de 350 kg.ha-1 de NPK, formulação: 05-25-15, o que equivale à
aplicação N= 17,5 kg.ha-1; P2O5= 87, 5 kg.ha-1; K2O= 52,5 kg.ha-1.
O controle de plantas espontâneas foi realizado com a aplicação de herbicida
com princípio ativo Dimethylammonium, na dosagem de 1,5 l/ha.
Aos 25 dias após a emergência foi realizado o desbaste sendo deixadas 5
plantas/m linear. Na mesma data foi realizada a adubação de cobertura sendo
aplicados 42,5 kg de N/ha, utilizando sulfato de amônia.
O controle de pragas foi realizado com a aplicação de inseticidas com os
princípios ativos Chlorpyrifos e Deltamethrin na dosagem de 1,0 e 1,5 litros/ha,
respectivamente.

As características avaliadas foram:
1. Altura da planta (AP): medida, em metros, após o pendoamento, do nível do
solo à inserção da folha bandeira, em seis plantas competitivas por parcela;
2. Altura da espiga (AE): medida, em metros, após o pendoamento, do nível
do solo até a inserção da espiga superior no colmo, nas mesmas seis plantas
por parcela;
3. Número de plantas quebradas (NPQ): obtido pela contagem de plantas
que apresentaram o colmo quebrado abaixo da espiga superior em cada
parcela, por ocasião da colheita;
4. Número de plantas (NP): contadas todas as plantas existentes na parcela, por ocasião da colheita;
5. Número de espigas (NE): contadas todas as espigas existentes na parcela, após a colheita;
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6. Prolificidade (PRL): avaliada dividindo-se o número de espigas por parcela pelo número de plantas por parcela;
7. Peso das espigas (PE): obtido por pesagem das espigas despalhadas,
após a colheita, em kg/parcela;
8. Peso de grãos (PG): obtido por pesagem dos grãos debulhados, em kg/
parcela;
9. Umidade dos grãos (UM): avaliada, em porcentagem, em uma amostra
de grãos de cada parcela;
10. Florescimento masculino (NDF): número de dias da semeadura, ao dia
em que 50% das plantas da parcela apresentarem a emissão do pendão com
flores em antese.
11. Intervalo entre o florescimento masculino e florescimento feminino (DIF)
– foi obtido pela diferença em dias entre o florescimento masculino e o
florescimento feminino.
De posse dos dados obtidos foi realizada a análise de variância utilizando-se
o teste de Scott-Kontt para a diferenciação das médias. As análises estatísticas
foram realizadas utilizando-se o programa GENES (CRUZ, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O florescimento dos cultivares ocorreu em média aos 65 dias da semeadura (Tabela 1).
A qualidade de colmo é uma das mais importantes características do milho
para a produção em larga escala com colheita mecanizada, podendo ser avaliada
pela porcentagem das plantas acamadas e quebradas (MIRANDA et al., 2003).
Entretanto, no presente trabalho, não foram observados problemas com
acamamento e quebramento de plantas.
A característica intervalo entre o florescimento masculino e feminino é de
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suma importância quando se objetiva a identificação de cultivares tolerantes a
estresse hídricos, porém, não foram encontradas diferenças significativas entre os
cultivares em relação a esta característica (Tabela 1). Esse resultado provavelmente
ocorreu porque de modo geral os cultivares avaliados foram desenvolvidos para
condições ideais de cultivo. Daí a importância de se avaliar o desempenho produtivo
de cultivares em diferentes condições de solo e clima.
Foram verificadas diferenças significativas entre os cultivares a 1% de
probabilidade pelo teste F, considerando as características número de plantas,
florescimento masculino, altura de planta, número de espigas, peso de espigas e
peso de grãos. Para as características altura de espiga e prolificidade houveram
diferenças entre os cultivares a 5% de probabilidade. Estes resultados indicam a
grande variação dos cultivares avaliados em relação às características citadas
anteriormente.
As médias gerais de altura de planta e altura de espiga dos cultivares
foram de 1,7 e 0,58 m, respectivamente. Sendo que de modo geral a espiga
localiza-se abaixo da metade da altura da planta o que explica o fato de não haver
problemas com quebramento e acamamento de plantas.
Tabela 1 - Resumo da análise de variância das características, número de plantas (NP),
florescimento masculino (NDF), intervalo entre o florescimento masculino e feminino
(DIF), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), prolificidade (PRL), número de espigas
(NE), peso de espigas (PE) e peso dos grãos (PG) do ensaio de avaliação de cultivares de
milho em Palmas-TO, 2006/2007.
Quadrados
F.V
.V.. L

G.L.
G.L.L

Tr a t .

24

101,08**

Resíduo

24

NPL

N D FFL D I F L
7,42**

AP

AE

1,82ns

0,38**

0,13*

Médios
PRL

NE

0,04* 103,40**

PE

PGL

899003,28**

694310,30**

29,30

2,70

1,5

0,13

0,07

0,01

13,40

79338,77

68644,10

Média

38,20

65,24

4,42

1,57

0,58

0,94

35,36

3685,57

2958,98

CV(%)

14,17

2,52

27,66

7,43

14,13

14,68

10,35

7,64

8,85

NS

,*, **, não significativo, significativo a 5% e a 1% de probabilidade pelo teste F respectivamente.
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Quanto à prolificidade, observou-se uma média de 0,94 espigas por planta.
Valor próximo do encontrado por LEAL (2006), que encontrou uma espiga/planta.
Considerando a classificação de acordo com SCAPIM et al. (1995) que
apresentam uma sugestão que classifica o C.V. em função da característica considerada, pode-se considerar que o C.V. para a característica PG apresentou baixa
magnitude, indicando boa precisão experimental.
A média de peso de grãos dos cultivares foi de 2.958,98 kg.ha-1, valor inferior
ao encontrado em ensaios anteriores. LEAL (2005) obteve média de 5.388,10 kg.ha1
na safra 2004/2005 e 3.340,29 kg.ha-1a na safra 2005/2006 (LEAL, 2006).
Entre os cultivares avaliados destacam-se o 30F35 (4.033,95 kg.ha-1), XGN5202
(3.782,80 kg.ha-1), AGN30A06 (3.706,76 kg.ha-1), RGX10 (3.681,04 kg.ha-1) e SOMMA
(3.654,76 kg.ha-1), por apresentarem produtividade acima de 3.500,00 kg.ha-1, sendo
estes os únicos a diferirem estatisticamente dos demais pelo teste de Scott Knott a 5% de
probabilidade. Portanto, pode-se considerar estes cultivares os mais promissores em termos de produtividade, sendo que os mesmos cinco cultivares também foram os que
apresentaram maiores pesos de espiga, diferindo estatisticamente dos demais.
Fazendo uma comparação com resultados de anos anteriores, pode-se observar que as médias de produtividade de grãos para três cultivares utilizados como
testemunhas nas safras 2005/2006 e 2006/2007 foram inferiores às produtividades encontradas na safra 2004/2005 (Tabela 2). Isso pode ser explicado pelo longo
período de estiagem ocorrido nas safras citadas anteriormente. Por exemplo, na
safra 2006/2007, o experimento passou por estresse hídrico durante praticamente
três semanas entre dezembro e janeiro, o que provavelmente prejudicou o pleno
desenvolvimento de alguns cultivares menos tolerantes a este tipo de estresse.
Tabela 2 - Relação dos cultivares avaliados respectivamente nas safras 2004/2005, 2005/
2006 e 2006/2007 e seus respectivos rendimentos de grãos.
Cultivares

2004/2005
( K g . h a -1)

2005/2006
( K g . h a -1)

2006/200
7
07
( K g . h a -1)
2.658,61

SHS-4080

6.821,55

3.114,10

SHS-5080

4.789,72

4.222,04

2.743,07

RG X 10

4.991,59

2.698,32

3.681,04

Média Geral

5.388,07

3.340,29

2.958,98
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Portanto, pode-se concluir que dentre os cultivares avaliados cinco apresentaram potencial para o cultivo na região de Palmas – TO devido as suas
produtividades satisfatórias quando comparadas com a produtividade média de
milho no Estado do Tocantins, que gira em torno de 2.500,00 kg.ha-1, sendo eles
os cultivares 30F35 (4.033,95 kg.ha-1), XGN5202 (3.782,80 kg.ha-1), AGN30A06
(3.706,76 kg.ha-1), RGX10 (3.681,04 kg.ha-1) e SOMMA (3.654,76 kg.ha-1).
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INTRODUÇÃO
O uso de plintossolos na bacia do rio Formoso tem se tornado mais intenso
tanto no uso de lavouras irrigadas quanto no uso de pastagens e a aceleração dos
processos de degradação ambiental despertou, nas últimas décadas, a preocupação com a qualidade do solo e a sustentabilidade da exploração agropecuária.
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, 2007). Esses solos distinguem-se por possuírem
horizonte plíntico, caracterizado pela presença da plintita, material com baixo teor
de matéria orgânica e alto teor de óxidos de ferro e alumínio, A possibilidade de
endurecer constitui uma limitação potencial dos solos que contêm plintita, especialmente quando as mesmas não estão muito profundas ( , 2001).
Projeto: Eficiência de Indicadores de Degradação dos Plintossolos no Vale do Javaés no
Estado do Tocantins; CNPq; Unitins.
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Este trabalho busca identificar e avaliar a eficiência de alguns atributos físicos e químicos, relacionados com a sustentabilidade dos sistemas de
produção agropecuária, como indicadores de qualidade de solos sob diferentes usos sob os plintossolos na sub-bacia do ribeirão Taboca afluente do rio
Formoso.
METODOLOGIA
As áreas estudadas estão localizadas no município de Formoso do Araguaia
(11º47’48'’ S e 49º31’44" W e altitude 240 m) na planície do vale do Javaés -TO.
A precipitação média anual é de 1.650mm, concentradas entre os meses de
outubro a março. Os solos foram coletados em janeiro de 2007, e as análises
realizadas no Laboratório de Química e Física do Solo no Complexo de Ciências
Agrárias da Fundação Universidade do Tocantins, em Palmas-TO.
Os tratamentos utilizados constituíram-se de três áreas sob diferentes
usos do solo: área de agricultura intensiva (localizada dentro do Projeto Rio Formoso, cultivada com arroz nos períodos de safra); área remanescente (situada
dentro do Projeto, mantida sem cultivo ou qualquer outro tipo de atividade
antrópica); e área de pastagem (localizada na fazenda Lago do Taboca, no entorno do Projeto, com pastagem plantada onde se desenvolve criação extensiva de
gado). Em cada área de uso foram demarcadas três parcelas de 25 m2 para
amostragens, constituindo-se três repetições. A cada uma dessas parcelas determinaram-se três pontos. As amostras deformadas foram coletadas em quatro
profundidades (0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm). Para as análises físicas,
porosidade e densidade foram coletadas amostras em anéis com volume de 98,
125 cm³ na profundidade de 0 a 40 cm.
Após a coleta, as amostras foram secas ao ar e passadas em peneiras
com malha de 2,0 mm de diâmetro, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA)
(EMBRAPA, 1997). As análises Granulométricas foram determinadas utilizandose o método do Bouyoucos e argila dispersa em água (EMBRAPA, 1997).Determinou-se a densidade de partícula conforme Kiehl (1979). A porosidade total foi
obtida segundo o método da EMBRAPA (1997).Para os testes de resistência à
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penetração utilizou-se o penetrômetro de impacto segundo metodologia preconizada por Stolf et.al (1983). As analises de pH, Complexo sortivo, T, fósforo disponível foram realizados de acordo com a EMBRAPA (1997).Para determinação da
matéria orgânica utilizou-se o método de Walkley & Black adaptado por Raij et al.
(2001).
Para cálculo das análises estatísticas descritivas foi utilizado o software
BIOESTAT 3.0 (Santos, 2003). Os resultados obtidos foram submetidos a uma
média aritmética simples para cada profundidade entre pontos da mesma área.
Em seguida esses dados foram comparados entre os três usos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observados diferenças nas médias de porosidades entre as três
áreas, sendo que os maiores valores foram verificados na área de agricultura
(Tabela 01). Esses valores podem ser devido à contribuição dos cultivares de
arroz e a eficiência de suas raízes em aumentar a porosidade do solo (LIMA et. al,
2006).
Tabela 01. Porosidade Total e Densidade Aparente para as diferentes profundidades e usos.
Porosidade Total (%)
Profundidade
(cm)

Agricultura Remanescente

Densidade Aparente (g/cm³)

Pastagem

Agricultura Remanescente

Pastagem

-5

44,18

40,79

46,50

1,53

1,69

-10

47,48

42,64

41,67

1,57

1,59

1,56

-15

49,39

42,09

42,58

1,53

1,55

1,53

-20

49,22

44,95

36,82

1,52

1,50

1,56

-25

48,74

44,50

38,05

1,51

1,45

1,53

-30

52,48

46,01

41,40

1,43

1,38

1,52

-35

55,33

48,77

42,68

1,32

1,35

1,41

-40

54,65

51,16

44,72

1,34

1,22

1,48

1,53
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Na primeira camada a área remanescente apresentou maiores valores de
densidade do solo, o que se deve, conforme TORMENA (2002), a ineficiência das
forças naturais (ciclos de secagem e umedecimento) em reduzir a densidade do solo.
Segundo LIMA et.al. (2006), a maioria dos solos de várzea possuem naturalmente
valores de densidades mais elevados. A redução nos valores médios de densidade
nas três primeiras camadas nas outras duas áreas pode ser devido ao maior
revolvimento do solo durante seu preparo nas áreas de agricultura e pela ação dos
microorganismos decompositores de matéria orgânica nas áreas de pastagem.
O solo da área em estudo, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos (SBCS), enquadraram conforme sua composição química e mineralógica
na ordem dos Plintossolos Os maiores teores de argila foram observados na área
de agricultura intensiva (Tabela 02). A área de pastagem apresentou os menores
teores de argila e os maiores de areia. Nota-se que os teores de argila aumentaram com a profundidade nas três áreas estudadas. A argila dispersa em água foi
Tabela 02. Granulometria, argila dispersa em água e grau de floculação para os diferentes
usos e profundidades.
Profundidades

Areia

Silte

ADA

GF

Agricultura

0-20
20-40
40-60
60-80

51
53

08
06

41
41

33
28

19,51
31,71

47
39

05
09

48
52

03
03

93,75
94,23

Remanescente

(%)

0-20
20-40
40-60
60-80

66
59

07
07

27
34

17
21

37,04
38,24

48
44

11
10

41
46

02
04

95,12
91,30

Pastagem

(cm)

Argila

0-20
20-40
40-60

80
79

03
04

17
17

09
08

47,06
52,94

74

05

21

14

33,33

60-80

70

07

23

04

82,61
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desproporcional ao grau de floculação. Nas duas ultimas camadas da área de
pastagem o GF foi menor, esse resultado pode ser em função da menor quantidade de matéria orgânica nessas profundidades.
Nos gráficos abaixo são apresentados os resultados dos testes de resistência à penetração
(tensão em função da profundidade), ao longo do perfil do solo para cada tipo de uso.

Gráfico 01. Gráfico de resistência à penetração da área de agricultura intensiva

Figura 01. Gráfico de
resistência à penetração da área de agricultura intensiva

Gráfico 02. gráfico de resistência à penetração da área remanescente
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Gráfico 03. Gráfico de resistência à penetração da área de pastagem

Os sistemas de preparo do solo promovem modificações nas propriedades físicas como a agregação do solo, a densidade e a porosidade do solo
(TORMENA, 2002). Segundo BEUTLER & CENTURION (2003), em solos com resistência à penetração maior que 2,0 MPa, o crescimento de raízes é limitado e,
naqueles com valores abaixo de 1,0 MPa, a resistência pode ser assumida como
pequena. Valores na faixa de 1,5 a 3,0 MPa são restritivos ao crescimento radicular
(TORMENA, 2002). A área de pastagem apresentou elevada resistência à penetração a partir da camada 40 cm. A área de agricultura intensiva apresentou
maior resistência à penetração logo nas primeiras camadas (0 a 20 cm), sendo
mais pronunciado na profundidade 20 a 30 cm, onde os valores aproximaram de
5 MPa.. Na área remanescente os valores de resistência à penetração ficaram
entre 1,0 e 2,5 MPa.
Os valores de pH em KCl dos solos de agricultura intensa variaram de 4,3
a 4,7; na área remanescente variaram de 3,9 a 4,4 e na área de pastagem houve
uma variação de 3,9 a 4,2. Em KCl os maiores valores de pH foram observados
na área de agricultura, uma vez que esta área é corrigidas com objetivo de elevar
o pH, diminuindo a acidez do solo aumentando assim a produtividade. De manei-
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ra geral os solos analisados podem ser considerados de acidez média a acidez
elevada (EMBRAPA, 1999).
Conforme a classificação de ALVAREZ et al. (1999), pode-se de maneira geral
considerar que os teores de M.O. encontrados nas áreas de estudo foram baixos
(0,71-2,00 dag kg-1) a muito baixos (0,70 dag kg-1), (Tabela 03). Como já se esperava,
os maiores valores foram encontrados nas camadas 0-20 e 20-40 cm em todos os
usos. A pastagem apresentou o maior valor nas camadas superficiais de 20 a 40cm,
o não revolvimento do solo desta área contribui para maior preservação dos resíduos
orgânicos. A área de agricultura apresentou valores significativos nas camadas superficiais devido à incorporação de resíduos orgânicos.
Foram encontrados altos valores de Ca2++Mg2+ na área de agricultura (Tabela 03). As outras duas áreas tiveram resultados próximos. Os valores diminuíram com a profundidade no uso de agricultura e área remanescente. Os teores de
K+ e P também foram maiores na área de agricultura intensiva. Este resultado é
devido à aplicação de insumos na área para os cultivos
Teores de Al3+ e de acidez potencial foram maiores na área de pastagem.
Altos valores na área remanescente comprovam a característica natural deste
solo. Na área de agricultura notou-se que com o aumento do pH o teor de Al³+ do
solo diminuiu. Isto se deve a correção do solo pela calagem promovendo o deslocamento do íon Al³+ e dissociação dos íons H+ (Tabela 03).
No geral, as áreas apresentaram baixa saturação de bases (V). A área de
pastagem apresentou baixa porcentagem de (V) o que significa uma predominância de H+ e Al3+ no complexo de troca. Em relação à saturação por alumínio
(m), as três áreas apresentaram valores de médio (30,1-50,0 %) a alto (50,175,0 %). Nota-se valores baixo de (m) na área de agricultura pela adição de
insumos agrícolas.
O uso do solo influenciou nas características químicas e físicas dos
plintossolos. As áreas usadas para agricultura tiveram de maneira geral, seus atributos mais alterados comparativamente às áreas remanescentes. Dentre os atributos
físicos utilizados como indicadores os que demonstraram maior eficiência para se
analisar a degradação do solo foram: densidade aparente e resistência à penetra-
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Tabela 03. Características químicas das diferentes profundidades e usos.
*CTC-Capacidade de troca de cátions; M.O. - Matéria Orgânica; V- Saturação por Bases;
m- Saturação por Alumínio.
Profundidade

C a 2+
+ M g2+

Al

3 +

H +
+ A l 3+

cmolc

cm

K

+

CTC*

dm -3

P
mg

M.O.*

dm - 3 dag

V*

kg-1

m*
%

Agricultura
0-20

3,1

0,81

6,1

0,2

9,4

9,4

1,95

35,1

19,7

20-40

2,7

0,66

3,5

0,1

6,3

1,2

1,27

44,4

19,1

40-60

2,3

0,64

1,5

0,0

3,8

0,8

0,52

60,5

21,8

60-80

1,7

0,84

1,8

0,0

3,5

1,9

0,39

48,6

33,1

Remanescente
0-20

1,5

1,03

1,8

0,1

3,4

1

1,05

47,1

39,2

20-40

1,4

1,26

2,3

0,1

3,8

2,6

0,66

39,5

45,7

40-60

1,2

1,66

2,3

0,1

3,6

3,5

0,52

36,1

56,1

60-80

1,7

1,08

2,4

0,0

4,1

3,3

0,44

41,5

38,8

0-20

1,4

1,76

7,1

0,1

8,6

1,3

1,27

17,4

54,0

20-40

1,6

1,66

7,1

0,1

8,8

1,0

1,46

19,3

49,4

40-60

1,4

1,41

5,9

0,1

7,4

0,9

0,50

20,3

48,5

60-80

1,2

1,46

5,0

0,0

6,2

0,4

0,3

19,4

54,9

Pastagem

ção. Os atributos químicos em seu conjunto apresentam boa eficiência como indicadores, distinguindo os efeitos proporcionados pelo uso em relação à área nativa.
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INTRODUÇÃO
Atualmente a agricultura brasileira passa por um momento de reflexão, tanto por parte de pesquisadores, técnicos extensionistas quanto de
produtores rurais, face à necessidade de modificar o sistema produtivo para
um modelo menos danoso ao ambiente e com maior sustentabilidade. Segundo EHLERS, (1999) Essa nova filosofia de produção tem sido objeto de
apreciação, nos últimos anos, de produtores rurais e pesquisadores. Essas
preocupações procedem, pois, segundo FILGUEIRA (2000) a olericultura é
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uma atividade agroeconômica intensiva na utilização de solo, água e insumos,
que além de concorrer para elevados investimentos por hectare explorado,
possui forte ação impactante sobre o meio ambiente. Dentre as práticas culturais ou técnicas que podem contribuir para a realização da agricultura sustentável na olericultura. Segundo COSTA E CAMPANHOLA, (1997) tem-se, buscado práticas alternativas e conservacionistas de produção agropecuária a
fim de obter vantagens os cultivos, onde tem-se maior diversidade biológica,
maior cobertura do solo e, conseqüentemente, melhor controle sobre a erosão eólica, laminar, controle de plantas daninhas, maior eficiência de uso da
terra e maior aproveitamento de recursos renováveis, não renováveis e
insumos utilizados nos cultivos.
O presente trabalho teve o objetivo de fortalecer a gestão do sistema
agroecológico de hortaliças no processo de inclusão produtiva de jovens agricultores.
METODOLOGIA
A metodologia para condução do trabalho foi baseada na ação
participativa orientada por FURTADO E FURTADO (2000). Essa metodologia
apontou a chácara onde foi realizado o experimento e as espécies mais utilizadas por eles. O Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) é parte das atividades
do projeto “Rede de Jovens Agricultores para a promoção da gestão compartilhada com ênfase em processos econômicos solidários que promove a gestão compartilhada com ênfase em processos econômicos solidários”. Foram
realizadas visitas in loco reconhecimento das propriedades, identificação dos
produtores e práticas utilizadas nas atividades de plantio durante o manejo
dos plantios. Realização de entrevistas com os produtores para levantamento sócio-econômicos através de aplicação de questionários. Onde se levantou
informações agronômicas e comerciais realizadas pelos produtores rurais
desde o cultivo à vendas nas feiras, gastos e rendas de cada produtor. Tendo
como meta a elaboração do plano de gestão participativa com as famílias dos
jovens produtores rurais onde buscou-se trabalhar de forma participativa com
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os mesmos. De posse dessas informações foram tabuladas e gerando as
informações para elaboração do plano de gestão participativa. O experimento foi conduzido em sistema agroecológico, na comunidade Taquaruçu Grande no município de Palmas-TO. O solo foi Latossolo Vermelho-Amarelo LVA,
com textura Franco Argilo-arenosa. Foi realizada análise química das amostras do solo onde foi instalado o experimento sendo coletadas entre 0 e 20
cm de profundidade e forneceu os seguintes resultados: pH em H2O = 4,5; P+2
= 5,3 mg/dm3; K+2 = 241,3 mg/dm3; (Ca + Mg) = 2,6; Al+3 = 0,4; K= 0,6
Cmol2/dm3; (H+AL) = 1,1; S = 3,2; CTC = 4,3; V = 74,42 e MO 2,2 g/kg. A
alface (Grandes Lagos Americana) foi semeada no dia 08/01/07 em bandejas de isopor sendo duas de 128 células e uma com 200 células, em substrato
igual ao utilizado pelos produtores e coberto com palha de arroz e acondicionadas em viveiros sendo irrigadas manualmente de duas a três vezes ao dia.
O desbaste foi realizado 21 dias depois do plantio e no mesmo dia foi realizada uma aplicação de uréia (urina de vaca) 250mL diluída a 10% após 39 dias
da semeadura da alface nas bandejas. A confecção dos canteiros, adubação
com cama de frango e capinas contou com a participação ativa do proprietário. Os canteiros foram preparados no dia 29/01/07 com o uso de um “Tobata”
e nivelado com enxada, com incorporação de cama de frango (10 L/m²). A
dimensão dos canteiros foi de 1,2 x 2,0 m e 20 cm de altura. O delineamento
experimento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Os
tratamentos utilizados foram: alface solteira, cebolinha solteira e alface consorciada com cebolinha. As mudas de cebolinha foram cedidas pelo produtor.
O transplante das mudas de alface e cebolinha, solteira e em consórcio foi no
dia 26/02/07. Realizando anteriormente uma capina com o auxílio de enxada. O espaçamento das mudas de alface foi de 0,25 m entre plantas e 0,25 m
entre linhas a cebolinha teve o espaçamento de 0,15 m entre plantas e 0,25
m entre linhas, solteiras e em consórcio. Obtendo uma área útil de 1,12 m 2
para a alface e 1,23 m2 para a cebolinha. Durante o desenvolvimento das
plantas foram realizadas duas capinas manuais nos dias 14 e 30/03/07. A
uréia foi aplicada nas diluições de 15 e 5%, sendo respectivamente 1150 e
1050 mL nos 12/03 e 26/03/07. A colheita foi realizada no dia 13/04/07
aos 47 dias após o transplante, foi avaliado para alface kg por área útil diâmetro horizontal, altura, peso fresco kg por área útil e número de folhas; para
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a cebolinha altura, peso fresco, número de perfilhos, kg por área útil e número
de molhos igual aos comercializados nas feiras pelos produtores. Os dados
foram submetidos á análise de variância, aplicando o teste de F (pd”0,05)
utilizando o Sistema para Análise Estatística e Genética (SAEG). Calculou-se o
índice de equivalência de área (IEA), obtido a partir da relação entre a produtividade na área cultivada em consórcio e aquela em monocultivo (FAGERIA,
1989; VANDERMEER, 1990 citados por OLIVEIRA et al., 2005) usando a fórmula:
IEA=

Prod. De Cebolinha Consórcio

+

Cebolinha Solteira

Prod. de Alface Consórcio
Alface Solteira

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a abordagem realizada no Diagnóstico Rápido Participativo (DRP)
elaborado no projeto “Rede de jovens para a promoção da gestão compartilhada
com ênfase em processos econômicos solidários” com a comunidade jovem de
Taquaruçu Grande, identificou que os jovens produtores desenvolvem práticas
de cultivos manuais ou semi-mecanizadas juntamente com seus familiares em
pequenas propriedades rurais. A elaboração do plano de manejo visou agregar
valores à produção, incluindo-os na comercialização dos produtos junto aos seus
pais. Com o intuito de aumentar a produtividade e eficiência do uso e ocupação
do solo utilizado, foi realizado um experimento de cultivares em monocultivo
(solteiros) em consórcio (consorciados) com sentido de avaliar a produtividade
das mesmas do plantio à comercialização.
Na (Tabela1), encontra-se o levantamento socioeconômico dos produtores
que foram entrevistados durante o processo de implantação do experimento citado acima.
Por não existir uma parceria entre os produtores de hortaliças, que isso acabam prejudicando na quantidade da produção de hortaliças. Devido a todos planta-
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Tabela 1-Resultados das entrevistas com os principais produtores e renda média por família
produtoras de hortaliças na comunidade de Taquaruçu Grande. Unitins, Palmas - TO, 2007.
Principais Produtores

Renda Média Mensal

Alface, cebolinha, pepino, quiabo,
manjericão, chuchu, maxixe, abobrinha, jiló,
pimentão, salsa, coentro, rúcula, couve,
almeirão, brócolis, pimenta de cheiro,
hortelã, mostarda e rabanete.

De dois e meio a três
e meio salários
mínimos.

Alface, cebolinha, pepino, quiabo,
manjericão, maxixe, abobrinha, jiló,
pimentão, repolho, salsa, coentro, rúcula,
couve, agrião, espinafre, almeirão, brócolis,
pimenta de cheiro, vargem, hortelã, mostarda
e rabanete.

De dois a três
salários mínimos.

Edson de S.
Pereira

Alface, cebolinha, manjericão, maxixe,
abobrinha, salsa, coentro, rúcula,

De dois a três
salários mínimos

João J. M.
Neto

Alface, cebolinha, maxixe, abobrinha,
pimentão, salsa, coentro, rúcula, espinafre,
almeirão, brócolis e pimenta de cheiro.

De um a dois
salários mínimos.

Meira Matos

Cebolinha, pepino, quiabo, maxixe,
abobrinha, jiló, pimentão, coentro e pimenta
de cheiro.

De um a dois
salários mínimos.

Raimundo
Nonato

Alface, cebolinha, abobrinha, salsa, coentro,
rúcula, couve e brócolis.

De um a um e meios
salário mínimo.

José de Jesus

Adadiê

rem o mesmo tempo as mesmas espécies o que vem provocando uma grande
quantidade oferecida nas feiras, como exemplo isso acontece com a cultura da
alface, que em períodos de seca há um excedente de oferta, o que pela lei do livre
mercado da oferta e da procura, faz com que os preços automaticamente caiam e os
produtores tenham sua renda reduzida, final de seu trabalho isso devido a falta de
planejamento entre eles.
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Existem outros fatores, que são apontados pelos próprios produtores que
são os atravessadores. Esses acabam competindo com os produtores, e acabam
levando a melhor na concorrência, devido principalmente por não ter o mesmo
gasto e os riscos durante a produção que podem baixar os preços e ainda não
levam prejuízos como os produtores.
Às vezes esses atravessadores acabam baixando os preços da venda durante as feiras, impossibilitando o produtor de competir com os mesmos, forçando
assim os produtores a reduzem seus preços, podendo acarretar em prejuízos.
Uma alternativa para reduzir esses prejuízos seria: a compra pelos próprios produtores de alguns que quisessem vender ou acordo quanto a produção
entre eles, eliminaria assim os atravessadores e reduziria um possível excedente
de mercado e o fortalecimento do comércio feito por eles.
Após esse diagnóstico foi desenvolvido um experimento de alface e cebolinha
em monocultivo e em consorciação entre eles para avaliar a produção e a possibilidade de agregar valores aos produtos da comunidade de Taquaruçu Grande.
Na (Tabela 2) encontram-se as características agronômicas da alface e a
cebolinha em monocultivo e consorciada em sistema agroecológico.
Os valores médios estudados das características avaliadas altura de planta,
peso fresco, número de folhas, número de palitos, número de molhos, diâmetro
horizontal, encontram-se na (Tabela 2). Nesta tabela pode-se observar que não houve diferença significativa nas características. Enquanto que para as características
altura de planta e peso fresco houve diferença significativa, tanto para alface como
para a cebolinha. As características avaliadas tanto para alface como para cebolinha
apresentaram valores menores no cultivo consorciado. O menor rendimento está
provavelmente associado a competição que naturalmente ocorre em cultivos onde
associam-se diferentes espécies (OLIVEIRA et al., 2005).
A parte dos valores de produtividade da alface e cebolinha (Tabela 2), foi
calculado o IEA que, em valores médios alcançou 1,39. Isto significa que seria
necessário um acréscimo de 39% de área plantada (espaço físico) para se obter,
com os monocultivos, produtividades totais equivalentes às alcançadas nos consórcios. Um consórcio é considerado eficiente quando o valor do IEA for superior
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Tabela 2 – Características agronômicas da alface e cebolinha em monocultivo e
consorciadas em sistema agroecológico. Unitins, Palmas – TO, 2007.
Tratamentos

Altura
planta cm

Alface solteira

Peso fresco
g/Área
útil m2

Número de
folhas/área
útil m2

Palitos/
área
útil m2

Número
molhos/
área útil m2

Diâmetro
horizontal
cm

23,21a*

730a

17,24a

3,5a

-

18,19a

Alface Consórcio

22,02b

560b

16,31a

4,0a

-

15,91a

Cebolinha solteira

38,17a

440a

8,16a

-

5,5a

-

Cebolinha Consórcio

33,73b

270b

6,97a

-

4,0a

-

*Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste F (p = 0,05).
Área útil da alface 1,12 m2, tanto para monocultivo como em consórcio, Área útil da
cebolinha em monocultivo 1,23 m2, Área útil da cebolinha em consórcio 0,85 m2 .

a 1, 00, desde que o padrão comercial das culturas seja atingidos (FAGERIA,
1989; VANDERMEER, 1990 citados por OLIVEIRA et al., 2005). O que não foi
observado com a cultura da alface, que não alcançou padrão comercial adequado para venda nas feiras livres. Este fato pode ter sido devido o cultivar da alface
Grandes Lagos Americana, que não foi indicado para as condições de Palmas.
CONCLUSÃO
O cultivo consorciado da alface com a cebolinha foi adequado do ponto
de vista agronômico, apresentado uma possibilidade concreta de gerar renda
extra para os agricultores em uma mesma área física.
Que não há um consenso entre os produtores quanto à quantidade
produzida de determinadas hortaliças. Isto faz com que haja um excedente
acarretando prejuízos aos produtores pela desvalorização dos produtos.
Afetando diretamente o pequeno produtor, principalmente no período seco
há maior oferta de hortaliças para a mesma quantidade demandada.
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Maior aceitação dos produtores rurais de práticas de plantios orgânicos
bem como maior aceitação de técnicas empregadas no cultivo de hortaliças.
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INTRODUÇÃO
O arroz, ORIZA sativa cultura de origem asiática, pertence á família botânica
Poaceae (Gramínea), sendo um dos cereais mais cultivados no mundo, constituindose em uma das mais importantes fontes de opções para a agricultura brasileira por
ser um produto essencial na dieta da população brasileira e mundial. No Brasil, 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 2006/07 foi de 3,14 milhões de hectares com
uma projeção de 15 milhões de toneladas e com um consumo estimado de 12,7
milhões de toneladas (CONAB, 2006). Entre os insetos que utilizam grãos de arroz
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como alimento, encontra-se o hemiptero Oebalus poecilus (DALLAS, 1851), conhecido como percevejo-do-grão. Este inseto tem ocorrência freqüente e indesejável nos
arrozais, pois seus danos afetam a qualidade e a quantidade dos grãos (SANTOS et al.
2002), sendo apontado como importante praga em cultivos de arroz. Os prejuízos
são consideráveis uma vez que as formas jovens são vorazes e, dada a grande
população, chegam às vezes a cobrir totalmente às panículas, sugando-lhes continuamente os grãos, pois muitas vezes o amido se encontra em estado leitoso, em
conseqüência dessa sucção, as sementes não se formam, isto é, deixam à casca
vazia (chocha), (NAKANO et al. 2002). Embora, nem sempre não chegue a sugar o
grão leitoso, sugam o grão cujo amido se encontra em estado firme, provocando uma
mancha característica de cor marrom-escura. Às vezes, pelo orifício deixado pela
penetração do rostro, nota-se a germinação dos grãos ainda na planta, devido a
entrada de umidade. (NAKANO et al. 2002). Para que essa cultura se torne competitiva e de boa rentabilidade no mercado, devem ser estabelecidas algumas estratégias nos programas de melhoramento de arroz, estas devem visar à 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. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi
testar genótipos de arroz quanto as suas características agronômicas e resistência
ao ataque de percevejos, principalmente os do gênero Oebalus.
METODOLOGIA
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 em
sistema convencional (duas arações e um nivelamento). O plantio foi realizado no dia 21
de novembro 2006, utilizando - se como adubação de plantio 240 kg/há-¹ da fórmula NP-K (5-25-15+Zn). Após os 35 dias foi realizada uma capina manual e aos 30 e 60 dias
foram realizados adubações de cobertura, como fonte de hidrogênio utilizando-se sulfato
de amônia na dose 125 Kg/há-¹ o equivalente a 25 kg de N/há-¹. Cada parcela foi constituída de 6 linhas de 5 metros lineares, espaçadas 0,30 m, onde foram semeadas 100
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sementes por metro linear. O delineamento experimental adotado foi o de blocos
casualizados, com 03 repetições, sendo que cada bloco foi composto 10 tratamentos
(linhagens/cultivares). O monitoramento de pragas foi realizado a partir da emissão de 5%
das panículas utilizando rede entomológica de varredura para coleta dos insetos, que
foram acondicionados em potes de plástico tipo solvente (250 ml), contendo álcool 70%
e levados para o laboratório onde foram realizadas as triagens, identificação e quantificação
dos insetos. Foram avaliadas a produção e qualidade dos grãos dos diferentes genótipos,
utilizando como parâmetros florescimento, altura, brusone da folha, brusone da panícula,
mancha de grão, peso, rendimento, número de grãos inteiros e quebrados. Os dados
coletados para a floração consistiram no número de dias após a semeadura com 50% das
panículas floridas. Na fase de maturação do material foi avaliada a altura, onde a planta foi
medida do colmo principal do solo até a extremidade da panícula. Os dados das doenças
avaliadas neste experimento foram obtidos na fase de maturação. A colheita foi realizada
quando a umidade dos grãos apresentou 18% de conteúdo de água, para isso os grãos
foram pesados e determinados à umidade utilizando o aparelho GEHAKA modelo G600.
Para avaliar a atividade alimentar dos insetos e seus efeitos sobre o poder germinativo
de cada genótipo foram colhidos panículas formando três repetições. De cada repetição, foram amostradas 50 espiguetas, onde foram determinados a massa e o
número total de panículas vazias (número de panícula vazias/número total de panícula
x 100), e a porcentagem de perdas de massa de espiguetas das panículas infestadas
utilizando o método por HEINRICH et al (1985). A atividade dos insetos foi avaliada
por meio das seguintes determinações: número de bainhas de estilete, ou sinais de
alimentação, por espigueta (BOWLING, 1979); porcentagem de espiguetas com bainhas. A presença de bainhas de estilete nas espiguetas foi detectada utilizando o
método da fucsina ácida. Na determinação da porcentagem de perda de massa de
espiguetas, foram consideradas as panículas vazias e as com grãos, constituindo a
perda quantitativa. Os dados foram comparadas à análise de variância e as médias
submetidas ao Teste de Tukey a 5% de probabilidade, no programa SISVAR 4.3.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nenhum dos cultivares/linhagens apresentaram ciclos médios longos ou tar-
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dios o tempo para o florescimento variou de 64 dias para os tratamentos de ciclos
precoces e 99 dias para os ciclos médios (Tabela1), sendo que os genótipos que
apresentaram ciclos significativamente mais curtos foram Aymoré, Caiapó, Colosso,
Primavera, Unit. Agro 002/05. De acordo com FONSECA & CASTRO (2003), as variedades de arroz 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 significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%, (Tabela 1)
sendo a altura variando de 0,59 a 123 cm. A baixa estatura diminui as perdas por
acamamento e facilita o trabalho do pequeno agricultor. Para a produtividade, a
cultivar/linhagem Unit. Agro 006/05 (Tabela 1) mostrou-se mais produtiva, apresentando uma produtividade de (1.088Kg/há-¹) seguido pela Unit. Agro 003/05
(0.836Kg/há-¹), superando as testemunha Caiapó, Curinga que produziram, respectivamente, 823 Kg/há-¹, 728 kg/há-¹. A baixa produtividade deve-se ao curto período
de chuva o que acabou contribuindo para o baixo desenvolvimento e produtividade
da planta. O cultivar Caiapó foi o que apresentou maior porcentagem de grãos inteiros (45%) (Tabela 1) diferindo dos demais que não mostraram resistência e o número
de quebrados foi superior ao esperado; a baixa produtividade e o alto índice de grãos
quebrados devem-se ao curto período de chuva; os grãos inteiros e o rendimento não
diferiram entre si estatisticamente pelo teste de Tukey.
Quanto as espécies de percevejos encontradas nas coletas realizadas na
segunda quinzena de fevereiro (Coleta 1), na primeira semana de março (Coleta 2),
na segunda semana de março (Coleta 3) e na terceira semana de março (Coleta 4)
pode-se notar a presença não apenas do Oebalus poecilus e Oebalus ypsilongriseus,
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 determinam o secamento das folhas
centrais “coração morto” e nas em produção, o aparecimento de cachos murchos ou
com a qualidade afetada, conhecida como “panícula- branca- do - arroz”. O percevejo
Thyanta perditor, ocorreu em número elevado nas primeiras coletas realizadas, este
percevejo tem causado grandes danos à cultura da soja e provavelmente migrou
para o arroz causando prejuízos. Quanto aos danos causados pelo ataque de percevejos pode-se notar que os genótipos Aymoré, Caiapó, Unit. Agro 006/06 apresentaram significativamente maior porcentagem de grãos manchados e os genótipos Unit.
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7,41

0,88 ± 0,08 AB

0,89 ± 0,05 AB

0,98 ± 0,08 A

1,00 ± 0,05 A

0,86 ± 0,07 AB

1,00 ± 0,11 A

0,83 ± 0,03 BC

0,94 ± 0,04 AB

0,95 ± 0,01 AB

0,73 ± 0,09 C

Altura (g)

20,53

0,775 ± 0,13 AB

0,395 ± 0,12 BCD

0,900 ± 0,19 BC

1,030 ± 0,08 A

0,840 ± 0,11 ABC

0,685 ± 0,20 AB

0,580 ± 0,07 BCD

0,525 ± 0,17 CD

0,370 ± 0,05 D

0,330 ± 0,03 CD

Peso (g)

5,76

67,60 ± 5,93 A

64,17 ± 0,44 A

65,04 ± 1,01 A

65,84 ± 0,82 A

70,24 ± 3,41 A

67,35 ± 3,98 A

65,50 ± 1,82 A

59,70 ± 6,59 A

66,46 ± 2,09A

60,94 ± 3,67 A

Rendimento (g)

39,66

37,01 ± 5,93 A

34,36 ± 1,78 A

30,18 ± 1,29 A

28,44 ± 15,8 A

41,00 ± 14,0 A

45,00 ± 8,70 A

31,95 ± 3,69 A

18,66 ± 4,45 A

12,10 ± 13,5A

11,96 ± 15,6 A

Grãos inteiros (%)

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

6,74

99,0 ± 0 F

Unit. Agro 003/06
CV

92,0 ± 1 DEF

Unit. Agro 006/06
96,6 ± 3,21 EF

89,3 ± 6,08 CDEF

Curinga

Unit. Agro 004/06

84,3 ± 7,02 BCDE

Caiapó

Unit. Agro 007/06

78,0 ± 3,46 ABCD
81,0 ± 13,4 ABCDE

Colosso

73,0 ± 1,73 ABC

70,3 ± 3,78 AB

Unit. Agro 002/06

64,0 ± 1,73 A*

Primavera

Florescimento (dias)

Aymoré

Genótipos

Tabela 1. Médias do tempo de florescimento (dias), altura de planta (cm) Peso de 30 grãos(g), Rendimento (g),
Porcentagem de grãos inteiros e manchados de dez genótipos de arroz de terras altas no Tocantins.
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Agro 004/06 e o Colosso apresentaram maior porcentagem de grãos vazios. Estes
danos provavelmente foram causados pelo percevejo Thyanta perditor devido ao
alto número de indivíduos encontrados nas coletas realizadas. Com base no complexo de percevejos observados neste estudo, inclusive espécies comuns em outras
culturas como e o caso de Thyanta perditor, se ressalta a importância destes insetos
sugadores na cultura do arroz de terras altas no Tocantins, o que pode comprometer
os grãos. Nesta safra ocorreu uma escassez de chuva o que provocou e impossibilitou as correlações do ataque de Oebalus sp. e os dados de perda de
grãos, além disso, ocorreu uma atípica estiagem. A migração do percevejo
Thyanta perditor interferiu nos resultados propostos, uma vez que o objetivo
deste trabalho era de se avaliar os danos causados pelo percevejo Oebalus
sp. Com relação a doenças, 60% dos tratamentos mostraram-se resistente a
brusone na folha 88% resistentes a brusone na panícula e 60% resistentes às
manchas no grão. Com o levantamento e monitoramento de artrópodes presentes na cultura do arroz pode-se notar que o maior número de artrópodes
presentes na cultura do arroz é da ordem Heteroptera, demonstrando que os
indivíduos desta ordem podem vir a causar grandes danos à cultura.
CONCLUSÃO

O baixo rendimento dos genótipos de arroz pode ter sido causado principalmente ao curto período de chuva. A migração do percevejo Thyanta perditor interferiu nos resultados propostos. Sugere-se que novos ensaios de avaliação sejam
conduzidos a fim de se indicar os melhores cultivares para as condições
edafoclimáticas do Tocantins.
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DIVERSIDADE FLORÍSTICA E ECOLOGIA
DA FAMÍLIA ORCHIDACEAE NA SUB-BACIA
RIBEIRÃO SÃO JOÃO, TOCANTINS*
Helena Lara Lemos 1;
Eduardo Ribeiro do Santos 2.

INTRODUÇÃO
As Orchidaceae representam o grupo mais evoluído da sub-classe Lilidae
e constituem uma das maiores famílias do Reino Vegetal, com aproximadamente 30.000 espécies (CRONQUIST, 1988).
A família tem características muito especializadas, que lhe confere elevado poder de adaptações a diferentes ambientes (BENZING et al., 1982) e suas
flores exibem particularidades marcantes que desempenham importante papel
na atração do agente polinizador o que, consequentemente, favorece a polinização
cruzada (DRESSLER, 1993).
Para o Brasil a diversidade de orquídeas é estimada em cerca de 2.500
espécies. Enquanto que o Bioma Cerrado possui cerca de 25% (500-600) das
espécies de Orchidaceae encontradas no Brasil, ocupando a terceira colocação,

*

1

2

Projeto: Conservação e Preservação de Recursos Naturais na Sub-Bacia do Ribeirão São
João: uma proposta de participação comunitária no processo de gestão ambiental
(Unitins/Petrobras).
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CELP/Ulbra;
Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: helena-radicaisterrila@bol.com.br.
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
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ficando atrás da Serra do Mar que possui a maior diversidade de espécies, seguida da Bacia Amazônica com a segunda colocação (PABST E DUNGS, 1975).
Para o Tocantins o conhecimento sobre a composição da diversidade de
espécies da família orquidácea ainda é muito incipiente, tendo em vista a escassez de estudos realizados sobre o grupo. Entre os estudos desenvolvidos sobre o
grupo destaca-se o trabalho de CURCINO (2006), que analisando o material
desta família depositado no Herbário da Universidade Federal do Tocantins (HTO),
registrou 42 espécies distribuídas em 23 gêneros, proveniente de diversas regiões do Tocantins.
No entanto, no Tocantins é preocupante a possibilidade de que algumas
espécies poderão desaparecer de seus ambientes naturais, antes mesmo de
serem conhecidas pela ciência, em função do rápido processo de degradação
dos ecossistemas naturais que culmina com a supressão da vegetação.
Na região da sub-bacia do Ribeirão São João, onde está situada a área do
presente estudo e que abrange os municípios de Palmas e Porto Nacional, é
visível em sua maioria áreas antropizadas. A expansão da agricultura e pecuária
tem reduzido significativamente a vegetação natural, eliminando também a diversidade das espécies de orquídeas.
Há exemplo do gênero Cattleya, em que algumas espécies são encontradas somente em orquidários, já que foram extintas no seu habitat. Aliado ao
processo de devastação do bioma Cerrado está a beleza da família Orchidaceae,
que com suas flores exuberantes e exóticas e ao seu perfume tem se verificado
uma crescente onda de coleções particulares e tráfico desta família (TEIXEIRA,
1967).
Daí a preocupação de pesquisadores em realizar estudos com vistas ao
conhecimento da diversidade florística da sub-bacia do ribeirão São João e da
flora do Tocantins.
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.
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METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido ao longo da Sub-bacia do Ribeirão São
João onde foram percorridas as principais fitofisionomias naturais.
A vegetação local é caracterizada por fitofisionomias savânicas (cerrado)
associada à mata de galeria, cerradão, floresta estacional semidecidual, além de
áreas sob forte pressão antrópica, ocupadas por culturas agrícolas e pastagens,
bem como áreas utilizadas para o lazer e o turismo.
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 2007 ao longo da Sub-bacia do Ribeirão São João. As áreas
priorizadas para coleta foram aquelas com o menor nível de degradação.
As coletas foram realizadas nas diferentes fitofisionomias nas quais se coletavam
os materiais encontrados em estádio fértil. As plantas encontradas em estádio estéril
foram marcadas e visitadas periodicamente até que fossem encontradas férteis.
Para cada planta coletada foram anotados no campo os seguintes dados:
local e data de coleta, hábito, habitat, nome vulgar (quando conhecido), coletor,
coordenadas geográficas, estado fenológico, entre outras observações.
Para a coleta e herborização das plantas foram adotados 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 está sendo depositado no Herbário da Fundação Universidade do Tocantins (HUTO).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultados foram encontradas 13 espécies da família Orchidaceae,
distribuídas em 12 gêneros, revelando uma expressiva riqueza da família na área
de estudo (Tabela 1).
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Das 13 espécies amostradas seis foram identificadas ao nível especifico, sendo: Catasetum cf. confusum G.A. Romero, Cattleya nobilior Rchb. f.,
Encyclia linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne, Lockhartia lunifera (Lindl) Rchb. f.,
Oeceoclades maculata Lindl. e Oncidium cebolleta Sw, enquanto sete, foram
identificadas apenas ao nível de gênero: Barbosella sp., Campylocentrum sp.
Cleitis sp., Haberiana sp., Notylia sp1., Notylia sp2. e Stenorrhynchus sp.
Quanto ao ambiente de ocorrência (Tabela 1), verifica-se que as formações florestais constituem os seus habitats preferenciais, sendo que oito espécies foram encontradas em mata de galeria: Campylocentrum sp., Catasetum
cf. confusum, Encyclia linearifolioides, Lockhartia lunifera, Notylia sp1, Notylia
sp2, O. maculata e Stenorrhynchus sp.; três em cerradão: Barbosella sp.,
Oncidium cebolleta e Cattleya nobilior, uma em cerrado: Habenaria sp.; uma
em vereda Cleitis sp., nas proximidades da borda de mata paludosa.
No que ser refere ao hábito (Tabela1), verificou-se que a maioria das
espécies, oito no total, são de hábito epifítico: Barbosella sp., Campylocentrum
sp. Catasetum cf. confusum, Cattleya nobilior, Encyclia linearifolioides,
Lockhartia lunifera, Notylia sp1, Notylia sp2, e Oncidium cebolleta. Enquanto
três são de hábito terrestre: Stenorrhynchus sp., Cleitis p. e Habenaria sp.
Dentre as plantas hospedeiras das espécies epífitas mais comuns estão a mirindiba (Buchenavia tomentosa Eichler), ipê-amarelo (Tabebuia vellosoi
Toledo), açoita-cavalo (Luehea paniculata Mart.), jatobá (Hymenaea courbaril
L. Var.) e o angelim-pedra (Andira sp.). De maneira geral era comum ocorrer
concomitantemente às espécies C. nobilior, E. lienearifolioides e às vezes O.
cebolleta nas árvores de mirindíba (Tabela1).
Tabela 1: Espécies da família Orchidaceae encontradas na Sub-bacia Ribeirão São João,
Tocantins, com ambiente de ocorrência (habitat), hábito, coletor e características gerais de
cada planta. Unitins. Palmas-TO .2007.
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Espécie

Habitat

Hábito

Coletor

Barbosella sp.

Cerradão

Epífita

E.R.Santos,
C.B.Pereira (303)

Herbácea sobre jatobá (Hymenaea
courbaril) com cerca de 20m de altura; flor
lilás, frutos jovens verde e marrons quando
maduro.
Observada em estádio estéril.

E.R.Santos, C.B.
Pereira (320)

Herbáceo sobre massaranduba (Pouteria
ramiflora); flores com pétalas roxa com
pigmentação roxa e labelo verde com
pigmentação rosada.
Observada em estádio estéril.

H.L.Lemos, H.V.M.
Parente (540)
E.R.Santos, C.B.
Pereira, H.V.M.
Parente, (744).

Herbácea sobre angelim-pedra (Andira sp.);
flores rosa com amarelo.
Herbácea; flor de pétalas creme e labelo
com estrias lilás.

Campylocentrum Mata de
galeria
sp

Epífita

Catasetum cf.
confusum

Mata de
galeria

Epífita

Cattleya nobilior
Rchb. f.
Cattleya nobilior
Rchb. f.
Cleitis sp.

Cerradão

Epífita

Cerradão

Epífita

Vereda

Terrestre

Encyclia
Mata de
linearifolioides
galeria
(Kraenzl.) Hoehne
Habenaria sp
Cerrado

Epífita

Lockhartia
lunifera (Lindl.)
Rchb. F
Notylia sp1.

Mata de
galeria

Epífita

Mata de
galeria
Mata de
galeria
Cerradão

Epífita

Mata de
galeria

Epífita

Mata de
galeria
Mata de
galeria

Terrestre

Notylia sp2.
Oncidium
cebolleta Sw
Oeceoclades
maculata (Lindl)
Lindl.
Stenorrhynchus
sp.
Stenorrhynchus
sp.

Terrestre

(ES)

Terrestre

Gerais

Observada em estado estéril.

E.R.Santos,
C.B.Pereira (330)
C.B.Pereira (456)

Herbácea com cerca de 1,30m de altura;
inflorescência creme.
Herbácea; tépalas amarelas, labelo amarelo
com manchas marrom.

E.R.Santos, C.B.
Pereira (319)

Herbácea sobre jatobá (Hymenaea
courbaril); inflorescência creme.
Herbacea; flores creme.

H.L.Lemos, H.V.M.
Parente (539)

Herbácea sobre açoita-cavalo (Luehea
paniculata); flores amarelas.
Observada em estádio estéril.

E.R.Santos, C.B.
Pereira (447)
E.R.Santos,
C.B.Pereira (450)

Herbácea com cerca de 60cm de altura,
tépalas brancas, labelo com estrias verde.

Epífita
Epífita

Características

Herbácea com frutos jovens verde.
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No bioma Cerrado o estudo mais detalhado sobre a família Orchidaceae
foi desenvolvido por BATISTA e BIANCHETTI (2003) os quais registraram 245 espécies distribuídas em 72 gêneros para a região do Distrito Federal.
Para o Tocantins destaca-se o trabalho de CURCINO (2006), em que foram
identificadas 30 espécies pertencentes a 23 gêneros, tomo base materiais provenientes de coletas de diversas regiões do Estado.
Assim, considerando os resultados encontrados no presente estudo é possível afirmar que a área da Sub-bacia São João contribuiu com uma expressiva
diversidade de espécies da família Orchidaceae.
O presente estudo encontrou apenas na região da sub-bacia do ribeirão
São João quase que 50% da diversidade encontrada em todo o Tocantins por
CURCINO.
A maioria das espécies encontradas foram registradas na fitofisionomia
mata de galeria, seguida de cerradão e cerrado strictu senso.
Quanto ao habito a maioria das espécies encontradas são epifíticas, seguida por terrestre, sendo que até o presente momento não se encontrou nenhuma
espécie de hábito rupestre.
A identificação de espécies somente ao nível genérico deve-se ao fato da
escassez de estudo sobre flora do Tocantins, bem como ao fato de o material
observado estar em estádio estéril.
A continuidade dos estudos poderá contribuir para a ampliação do numero
de espécies para a área estudada.
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DIVERSIDADE FLORÍSTICA E ESTRUTURA
FITOSSOCIOLÓGICA NUM TRECHO DE CERRADÃO
NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL, TOCANTINS*
Hugo Victor de Menezes Parente 1;
Eduardo Ribeiro do Santos 2.

INTRODUÇÃO
O bioma cerrado está localizado basicamente no Planalto Central do
Brasil, é caracterizado por extensas chapadas, constituindo o segundo maior
bioma do país, ocupando mais de 2.000.000 km2 (23%) do território brasileiro (RIBEIRO e WALTER, 1998), sendo superado, em extensão, apenas pela
Floresta Amazônica.
Em área contínua o cerrado abrange os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, parte da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo, ocorrendo também em áreas disjuntas
ao norte do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e, ao sul, como ilhas, no Paraná
(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
(Unitins/Petrobras).
1
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas da
Universidade Luterana do Brasil; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail:
hugovictos_bio@hotmail.com.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
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O cerrado 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).
Para algumas regiões, os estudos acerca dessas formações vegetacionais
são escassos, e mesmo em áreas melhor investigadas novas espécies são regularmente descritas (CAVALCANTI, 2004).
No Tocantins, o nível de conhecimento da flora, este ainda é incipiente,
tanto do ponto de vista florístico quanto fitossociológico, destacando-se o estudo
conduzido por SANTOS (2000), em área de cerrado stricto sensu no Parque Estadual do Lajeado, em Palmas.
Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivos diagnosticar a composição florística e estrutura fitossociológica em área de cerradão na sub-bacia do
ribeirão São João, visando fornecer subsídios às ações de recuperação de áreas
degradadas ao longo da sub-bacia.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado num trecho de cerradão na sub-bacia do ribeirão São
João que integra o grupo dos tributários do rio Tocantins. A vegetação da sub-bacia
São João é caracterizada por formações savânicas, especialmente com predomínio da fitofisionomia cerrado stricto sensu, associadas com formações florestais
como mata de galeria, floresta estacional semidecidual e cerradão. Além de extensas áreas sob fortes pressões antrópicas, ocupadas por culturas agrícolas,
pastagens, abertura de estradas e áreas utilizadas para o lazer e turismo.
As parcelas foram instaladas em um trecho de cerradão na Área de Reserva Legal da Fazenda Frigovale no município de Porto Nacional - TO na sub-bacia do
ribeirão São João estando delimitada pelas coordenadas UTM: 0808063 e
8843963.
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A área de estudo encontra-se em bom estado de conservação, onde não
se verificou vestígios de interferências antrópicas, como queimadas ou corte
seletivo para retirada de madeira.
Para o levantamento fitossociológico foi adotado o método de parcelas
(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). Foram instaladas 50 parcelas de
10m X 20m (200m2) totalizando 1,0 hectare. Em cada unidade amostral (parcela) foram amostradas 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 a montagem da
listagem florística e para calcular a estrutura horizontal da vegetação através dos
parâmetros fitossociológicos descritos por MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG
(1974).
Para a coleta, herborização e montagem de exsicatas foram adotados os
procedimentos propostos por FIDALGO e BONONI (1989) e MORI et. al. (1989).
A identificação taxonômica está sendo feita por meio de literatura especializada, complementada, quando necessário, por comparação com exsicatas do
Herbário da Fundação Universidade do Tocantins (Huto), ou ainda em outros
herbários. As exsicatas estão sendo incorporadas à coleção científica do Huto.
Os resultados que serão apresentados a seguir refere-se somente aos
dados do levantamento florístico, isto é, dados qualitativos, em função de imprevistos que ocorreram e que culminou com o atraso na instalação das parcelas,
sendo que até o momento já foi realizado o levantamento fitossociológico em 38
das 50 unidades amostrais instaladas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vegetação possui indivíduos de troncos retilíneos e com copa formando
dossel continuo em toda sua extensão. As árvores possuem altura média de 7 a
8 metros. Entre essas espécies estão a amescla (Protium heptaphyllum), amescla-
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aroeira (Tetragastris altissima), aroeira (Myracrodruon urundeuva), tiborna
(Himatanthus sucuuba), fruta-danta (Emmotum nitens), tarumã (Vitex polygama),
timbó (Magonia pubescens) e fruta-de-tucano (Diospyrus sericea).
Entre os indivíduos emergentes que atingem maiores alturas destacam-se
o cega-machado (Physocalymma scaberrimum), garapiá (Apuleia leiocarpa), jatobá
(Hymenaea courbaril), pau-d’óleo (Copaifera langsdorffii), angico (Anadenanthera
macrocarapa), angelim-da-mata (Andira sp.), ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa) e
ipê-amarelo (Tabebuia vellosoi).
No extrato inferior ocorrem principalmente as espécies: pati-da-mata (Syagrus
oleracea), taipoca (Tabebuia reseo-alba), pau-pombo (Hirtella glandulosa), sambaíba
(Curatella americana), olho-de-boi (Diospyrus hispida), laranjinha-do-cerrado (Antonia
ovata), grudento (Myrcia sellowiana), mijo-de-guará (Roupala montana), café-do-mato
(Coussarea hidrangeaefolia) e angélica (Guettarda viburnoides).
O estrato herbáceo é bastante rarefeito com ausência quase total de espécies herbáceas do tipo gramíneas ou outras plantas heliófitas.
Quanto a presença de plantas epítifas foram comumente encontradas
espécies da família Orchidaceae, como: Catleya nobilior, Encyclia lenearifolioides,
Oncidium cebolleta, Oncidium fuscopetalum e das hemi-epífitas da família Araceae
denominadas popularmente de imbés (Philodendron spp.).
A ocorrência de lianas se limita basicamente às bordas do cerradão, sendo mais rara a sua ocorrência no interior do fragmento.
A listagem florística foi elaborada a partir do levantamento fitossociológico
parcial e como resultado foram mensurados 717 indivíduos distribuídos em 59
espécies 55 gêneros e 34 famílias botânicas (Tabela 1).
Em relação a distribuição do número de espécies as famílias, Myrtaceae e
Rubiaceae foram mais representativas, pois, contribuíram com 5 espécies cada.
Em seguida apareceram Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae (4 cada),
Caesalpiniaceae (3), Apocynaceae, Arecaceae, Bombaceae, Burseraceae,
Chrysobalanaceae e Ebenaceae (2 cada), (Gráfico 1). As demais famílias no total
de 22, foram representadas por uma única espécie.

79

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

Gráfico 1: Número de espécies por famílias amostradas no levantamento fitossociológico na
área de cerradão da fazenda Frigovale, Porto Nacional na sub-bacia do ribeirão São João.
Unitins. Palmas-TO, 2007.

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. Dificilmente encontra-se uma espécie que não seja atribuída a ela
uma forma de uso.
Além da importância econômica das espécies ali presentes, muitas delas
são ecologicamente importantes, pois fornecem frutos que fazem parte da dieta
alimentar da fauna silvestre.
Tabela 1: Listagem florística das espécies com suas respectivas famílias e nomes populares
amostradas em área de cerradão na Fazenda da Frigovale, Porto Nacional - TO, na subbacia do ribeirão São João. Unitins. Palmas-TO, 2007.
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Anacardium occidentale L.
Astronium fraxinifolium Schott & Spreng.
Myracrodruon urundeuva Fr.Allem.
Himatanthus sucuuba
(Spruce ex Müll. Arg.) Woodson
Aspidosperma subincanum Mart.
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex.Mart.
Tabebuia cf impetiginosa (Mart ex DC.) Standl.
Tabebuia vellosoi Toledo
Tabebuia roseo-alba (Rild.) Sandwith
Jacaranda sp.
Pseudobombax sp.
Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A. Robyns
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.
Copaifera langsdorffii Desf.
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.
Hymenaea coubaril L.
Caryocar brasiliense Camb.
Hirtella glandulosa Spreng.
Licania sp.
Terminalia argêntea Mart. & Zucc.
Curatella americana L.
Diospyros sericea A. DC
Diospyros hispida DC.
Erytroxylum sp.
Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg.
Machaerium acutifolium Vog.
Andira sp.
Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr

Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Arecaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Burseraceae
Burseraceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caryocaraceae
Chrysobalanaceae
Chrysobalanaceae
Combretaceae
Dilleniaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Espécie

Família

popular

Tiborna
Pau-pereira
Pati-da-mata
Macaúba
Ipê -roxo
Ipê -amarelo
Taipoca
Jacarandá
Emburuçu
Algodoeiro, paineira
Almesclão
Almescla
Copaiba, Pau-d’óleo
Garapiá
Jatobá
Pequi
Pau-pombo
——————Sambaíba
Olho-de-boi-da mata
Olho-de-boi
———Marmeleiro-do-campo
Jacarandá
Angelim
Angelim

Caju
Gonçalo-alves
Aroeira

Nome
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Espécie
Pterocarpus sp.
Salacia sp.
Emmotum nitens (Benth.) Miers
Indeterminada
Antonia ovata Pohl
Physocalymma scaberrimum Pohl.
Byrsonima sp.
Anadenanthera macrocapa (Benth.) Brenan
Virola sebifera Aubl.
Myrcia selowiana Berg.
Psidium sp.
Eugenia dysenterica DC
Myrcia sp.
Myrtaceae
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.
Hesteria sp.
Coccoloba mollis Casar
Roupala montana Aubl.
Rhamnidium elaeocarpus Reissek
Tocoyema cf. formosa (Cham. & Schlecht.) K. Schum
Alibertia cf. verrucosa S. Moore
Coussarea hydrangeaefolia Benth & Hook. F
Rubiaceae
Guettarda viburnoides Cham & Schlecht.
Magonia pubescens St.Hil.
Pouteria sp.
Luehea paniculata Mart.
Vitex polygama Cham
Qualea multiflora Mart

Família
Fabaceae
Hippocrateaceae
Icacinaceae
Indeterminada
Loganiaceae
Lythraceae
Malpighiaceae
Mimosaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Ochnaceae
Olacaceae
Polygonaceae
Proteaceae
Rhmnaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Tiliaceae
Verbenaceae
Vochysiaceae

popular

——————Fruta d’anta
———Laranjinha-do-campo
Cega-machado
Murici
Angico-preto
Mucuíba
Grudento
Araçá
Cagaíta
Grudento
———Amarelinha
———Pau-jaú
Folha-de-carne
———Genipapo-do-cerrado
Marmelada-rugosa
——————Angélica
Tingui, timbó
Massaranduba, curriola
Açoita-cavalo
Tarumã
Pau-terra

Nome
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Ainda que preliminar os resultados indicam que a área apresenta uma rica
diversidade florística, sendo que ainda poderá haver um acréscimo significativo
no número de espécies até a conclusão do levantamento.
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AVALIAÇÃO FITOTÉCNICA DA CULTURA DA
MANDIOCA SOB DIFERENTES
FONTES DE ORGANOMINERAIS*
Ítalo Wanderley Almeida 1;
Eliane Regina Archangelo 2;
Ronaldo R. Coimbra 2;
Christiano S. Fernandes 3;
Lucas K.Naoe 2;
João Geovane F. Costa 3.

INTRODUÇÃO
A mandioca é uma cultura que se adapta as mais diversas condições
ambientais e aos sistemas de cultivos, nem requer habilidades especiais
para obter alguma produção como resposta (ZATARIM et. al, 2005). O uso de
materiais orgânicos tem grande importância no aumento da produção desta
cultura, pois melhora a aeração do solo e proporciona maior capacidade de
retenção de água e nutrientes, favorecendo o desenvolvimento do sistema
radicular, pela intensificação das atividades microbiológicas envolvidas nas

Projeto: Introdução, seleção de clones de mandioca para mesa e para indústria e
desenvolvimento de técnicas agronômicas para o cultivo dessa cultura em
Tocantins; CNPq/SECT/Unitins.
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas da
Universidade Federal do Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail:
italopiaui@yahoo.com.br.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins.
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ciclagens de diferentes nutrientes, consequentemente, fortalece a planta, por
seus efeitos nas propriedades físicas e químicas do solo sendo classificada
como melhoradora e/ou condicionadora do solo (KIEHL, 1985).
Assim, como qualquer outra cultura, a mandioca extrai nutrientes do
solo e se não corretamente adubada ao longo do tempo, esgota a fertilidade
do terreno (TAKAHASHI e GONÇALO, 2005). Segundo ROBERTO e PALMÉRIO
(2007) a utilização de biofertilizantes, também chamados de fertilizantes
organominerais, além de propiciar ao solo os nutrientes essenciais, atua também na reposição dos minerais retirados pelas culturas.
Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de fertilizantes
organominerais nas características agronômicas de cultivar de mandioca de
mesa.
METODOLOGIA
O experimento foi instalado em 28/11/2006, na área experimental do
Complexo de Ciências Agrárias – CCA pertencente à Fundação Universidade
do Tocantins, em Palmas, TO.
Amostras de solo foram coletadas e encaminhadas para realização de
análises químicas e físicas no laboratório de Solo da Fundação Universidade
do Tocantins que encontram-se na (Tabela 1). O solo foi inicialmente arado,
gradeado e sulcado com espaçamento de 1,0 m entre sulcos. As manivas,
colhidas de plantas sadias com idade aproximada de 14 meses, foram dispostas nos sulcos a cada 60 cm e cobertas com 10 cm de solo. A variedade
utilizada, Água Morna, foi trazida do município de Gurupi - TO, 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.
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O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, constituídos
por 6 tratamentos com quatro repetições, totalizando 24 parcelas. Os tratamentos foram: Fertilizante Orgânico Simples (FOS), Fertilizante Orgânico Misto (FOM),
Fertilizante Organomineral (FBIO), Adubo químico (AQ), Compostagem Estercocama de frango (COMP) e Testemunha (Sem Adubo).
Tabela 01- Características químicas e físicas do solo onde foi instalado o experimento.
Unitins. Palmas – TO, 2007.
Características Químicas
pH
(H 0)

pH
(CaCl )

P

5,2

4,6

2,7

2

mg/dm

2

H + Al

S
Cmol/dm

8,7

3,6

K

Ca+Mg

2,7

3,4

3

Al
cmol/dm

K

3

0,5

0,2

CTC

V
(%)

M.O.
(g/Kg)

12,3

29,3

14,1

3

Características Físicas
Textura (%)
Areia
45

Silte
6

Textura (g/Kg)
Argila
49

Areia
450

Silte
60

Argila
490

Na colheita foram avaliadas as seguintes características: Estande Final
(EF), Altura da Planta (AP),Altura da Primeira Ramificação (APR), Diâmetro das
Raízes (DR), Peso da Parte Aérea (PPA), Peso das Raízes Tuberosas (PRT), Matéria
Seca das Raízes Tuberosas (MSRT), Porcentagem de Amido das Raízes Tuberosas
(PART), Índice de Colheita (IC) e Tempo de Cocção (TC).
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, e a diferença entre as médias ajustadas foi determinada usando teste de Tukey a 5% de
probabilidade, sendo realizada também a correlação entre a adubação e a sanidade da planta utilizando o Programa GENES - Aplicativo Computacional em Genética e Estatística (CRUZ, 2001).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios das características estande final (EF), Diâmetro médio
da raiz (DR), Altura média da plantas (AP), Altura Média da Primeira Ramificação
(APR), Peso da Parte Aérea (PPA), Peso das Raízes Tuberosas (PRT), Matéria Seca
das Raízes Tuberosas (MSRT) e Porcentagem de Amido das Raízes Tuberosas
(PART), Índice de Colheita (IC), encontram-se na (Tabela 2).
Nota-se na (Tabela 2) que não houve diferença estatística entre AP, APR,
DR, MSRT, PART e IC. Portanto, pode-se observa que para os caracteres EF, PRT e
PPA houve diferença estatística.
Os caracteres PRT e PPA mostraram que para o tratamento AQM (adubo
químico) foram mais produtivos. Esse comportamento é, possivelmente, decorrente da resposta da planta em aumentar a produção de matéria verde e de raízes
a 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 seca das raízes
tuberosas.
O índice de colheita – relação entre as massas das raízes e massa total da
planta, 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 semelhantes
com os resultados obtidos neste experimento (Tabela 2), que variaram entre 72
a 76%.
Tabela 02- Médias dos valores de Estande Final (EF), Altura da Planta (AP), Altura da Primeira Ramificação (APR), Diâmetro das Raízes (DR), Peso da Parte Aérea (PPA), Peso das Raízes
Tuberosas (PRT), Matéria Seca das Raízes Tuberosas (MSRT), Porcentagem de Amido das
Raízes Tuberosas (PART) e Índice de Colheita (IC). Palmas – TO, 2007.
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Tratamentos

EF
(6m²)

AP
(cm)

APR
(cm)

FOS¹
FOM²

DR
(cm)

PPA
(t ha-¹)

PRT
(t ha-¹)

MSRT
(%)

9,75a

104,19a

6,75 b

107,27a

68,60a 30,95a

2,50 b

8,04 b

31,89a 27,24a 75,73a

73,94a 29,41a

2,22 b

6,57b

FO³

9,50ab

108,85a

31,40a 26,75a 74,89a

64,76a

2,08 b

6,92 b

30,48a 25,83a 76,72a

AQM 4

9,50ab

98,51 a

79,36a 28,20a

4,09a

12,85a 29,74a 25,09a 75,8 a

COMP 5

9,00ab

108,65a

72,42a 27,12a

2,84ab

7,50 b

31,04a 26,39a 72,29a

SA6

9,75a

97,17 a

63,65a 25,75a

2,30 b

6,08 b

30,25a 25,60a 72,56a

26,08a

PART
(%)

¹Fertilizante Orgânico Simples; ²fertilizante orgânico Misto; ³Fertilizante Organomineral;
bo Químico, 5Compostagem, 6Sem Adubo.

IC
(%)

4

Adu-

De acordo com CARDOSO JR. et. al. (2005), o índice de colheita, isoladamente, não fornece informação 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.
O valor adequado pode variar também em função da utilização. Baixo índice de colheita, desde que obtidas em plantas com grande produção de parte
aérea, pode ser adequado quando o objetivo da lavoura de mandioca é produzir
parte aérea para alimentação animal (CARDOSO JR. et. al, 2005).
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.
Para o tempo de cocção pode ser observado que esta variedade (Água
Morna) foi considerada mediamente adequada quanto ao cozimento, sendo destaque somente para o tratamento Sem Adubo (SA) que não cozinhou. Estes resul-
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tados possivelmente podem ser explicados devido à época de colheita estar no
final da época das chuvas. Com isso, possivelmente, as raízes de reserva perdem
amido nesta época dificultando assim o cozimento.
Os resultados permitem concluir que para as condições de Palmas, no ano
agrícola de 2006/2007, os adubos organominerais estudados não diferiram do
tratamento sem adubo e que o adubo químico na dose utilizada influenciou o
maior desenvolvimento do peso da parte aérea (PPA) e do peso das raízes
tuberosas (PRT).
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INTRODUÇÃO
O 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 rio 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, 2007). O
Tocantins tem 430 mil hectares explorados em atividades agrícolas (PORTAL DO
CIDADÃO, 2007). 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. Dentro do agronegócio é
consenso geral que o cultivo de algumas frutíferas, pelas suas características de
Projeto: Comportamento de Populações de Maracujazeiro na Região de Palmas - TO; Unitins,
EIT, CNPq.
1
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elevada produtividade e rentabilidade por área cultivada, pode vir a viabilizar economicamente pequenas propriedades rurais. De acordo com SOUZA et al. (2002), é de
grande relevância o caráter social da cultura do maracujá, haja visto ser ela uma
fruteira cultivada predominantemente em pequenos pomares, em média de 1 a 4
ha. O longo período de safra, que varia de 8 meses no Sudeste, 10 meses no Nordeste e 12 meses no Norte (Tocantins) permite um fluxo de renda mensal equilibrado,
que pode contribuir para elevar o padrão de vida nas pequenas propriedades rurais
de exploração familiar, especialmente tendo à sua vista sazonalidade no ciclo de
vida. A cultura do maracujá tem por mérito adequar-se à produção em pequena
escala, não exigir uso intensivo de máquinas, ser intensiva em mão-de-obra, e adaptar-se às condições edafoclimáticas da região. O propósito deste trabalho foi elaborar
uma planilha de coeficientes técnicos e custo operacional de produção de maracujá
para os produtores da região central do Tocantins.
METODOLOGIA
A elaboração da matriz de coeficientes técnicos e custo de produção seguiu a
metodologia de “custo operacional de produção” de (MATSUNAGA et al., 1976). Inicialmente foram estudados três sítios de observação, devido à viabilidade de visitação
dos mesmos. i) área experimental do Projeto Pólo de Fruticultura irrigada São João; ii)
PROVI – Assentamento no município de Pium e iii) Agroindustrial Realeza LTDA, na
margem esquerda do lago de Palmas. A matriz de coeficientes técnicos e custo
operacional de produção resumem o sistema de cultivo de maracujá, na qual estão
inclusas todas as operações e todos os materiais consumidos no ciclo de produção.
Os custos de produção serão 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, estrutura de sustentação das plantas 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-de-obra, contando-se salário, férias,
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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 maracujá Irrigado. Baseado neste levantamento dos itens de custo de 1 hectare de maracujá encontrado na literatura elaborou-se
uma planilha para ser utilizada no levantamento de informações junto aos produtores. No
intuito de identificar produtores de maracujá Irrigado na região, buscou-se 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 fora utilizado e gasto no pomar. Através 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 com valores de cada item de custo foi
possível também elaborar uma análise preliminar do custo de produção de maracujá
irrigado por hectare (Tabela 1). Na (Tabela 1) pode-se observar a análise preliminar do
custo de produção de hectare de maracujá Irrigado em três municípios. A amostra 1 com
informações coletadas em Palmas-TO é reflexo de um produtor que utiliza coeficiente
técnico de produção elevada, obtendo-se produção por hectare acima da média nos três
anos de cultivo. No primeiro ano de cultivo atingiu-se um custo de cerca de R$ 30.500,00,
que foi onerado principalmente pelo custo das mudas e dos mourões para a implantação
das espaldeiras de condução da cultura, outro item que também teve uma grande participação do custo de implantação do pomar foi a aquisição e manutenção do Sistema de
Irrigação. Os itens Irrigação e Aquisição de Mourões representaram a maior porcentagem
de dispêndio dentro do custo de materiais. Para o custo de operações o item mão-de-obra
foi o que representou o maior custo. Para calcular a Receita Estimada de R$ 928,57,00/
Tonelada de frutos, utilizou-se como base os preços praticados nos CEASAs próximos do
Tocantins e principalmente os preços da região, como no pólo de Porto Nacional. Paralelo

93

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

Tabela 1 - Análise preliminar de custo de produção em R$ de 1 hectare de maracujá
irrigado para 3 amostras. Palmas – TO (2007).
Amostra 1

Palmas
Ano 1

Produção: Toneladas por hectare

Ano 2

20,00

30,00

20,00

Operações mecanizadas

2.298,00

3.720,00

3.900,00

Operações manuais

7.124,81

4.979,52

4.468,80

14.490,73

2.719,30

2.982,70

5.900,00

900,00

900,00

Outros custos

685,1

283,33

281,78

Custo total

30.499,25

12.602,15

12.533,29

18.571,43

27.857,14

18.571,43

-11.927,82

15.254,99

6.038,14

Custo de operações

Custo de materiais
Insumos (mudas, mourões...)
Irrigação

Receita (valor da ton * prod.)
Resultado acumulado
Global

9.365,31

Taxa Inter. de Retor. a 10 % a.a.

0,596 % aa

Custo médio da ton produzida R$ =

2.153,92/tonelada

Receita estimada R$: 928,57/tonelada
Cotação Tocantins R$13,00/saca=0,93/kg
Cotação CEASA saca de 14 Kg = R$4,00 a 19,00/saca
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ao estudo de custo de produção buscou-se realizar uma análise prévia da viabilidade
econômica da atividade, como a Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR é o valor da taxa de
juros que representa o custo de oportunidades do capital de modo que um projeto é viável
se representar TIR superior ao custo de oportunidade do investidor. A Amostra 2 com
informações coletadas em Porto Nacional-TO reflete um produtor que utilizou um bom
grau de tecnologia, chegando ao custo no primeiro ano de aproximadamente R$ 27,400,00
um pouco menor que a Amostra 1 em função de que este produziu suas próprias mudas,
o que diminuiu sensivelmente o custo de materiais. Na Amostra 3, de agricultores familiares de Pium-TO, observa-se uma produtividade abaixo da média, embora os custos
fixos permaneçam praticamente constantes nas três amostras. Dada a 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 pode indicar menor investimento em
tecnologias para a produção do maracujá. No entanto, quando se considera o item
Operações Manuais não como item de custo, mas como item disponibilizado pela
Empresa Familiar e retira-se esse custo dos cálculos, obtém-se uma receita bastante
interessante para este sistema. Através da analise preliminar de custo observa-se a
viabilidade econômica da produção de maracujá Irrigado na Região Central do
Tocantins (Tabela 1).
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INTRODUÇÃO
A produção de milho, juntamente com a soja, contribui com cerca de
80% da produção de grãos no Brasil. Apesar da maior parte da produção de
milho ser voltada para o mercado interno, o milho tem evoluído como cultura
comercial, apresentando nos últimos 28 anos taxas de crescimento da produção de 3% ao ano e da área cultivada de 0,4% ao ano. A produção de grãos
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de milho na safra 2006 ficou entre 31,7 e 32,6 milhões de toneladas, enquanto que para a safra de 2007, segundo o IBGE (2007) estima-se um volume da ordem de 35,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento
de 23,5% na produção. Os níveis de produtividade situam-se nos patamares
de 3.778 kg/ha.
No entanto, a produção vem sendo obtida com a utilização do manejo convencional, com a utilização excessiva de defensivos causando impactos prejudiciais ao meio ambiente. Entre as conseqüências desse manejo
pode-se citar: resistência dos insetos a defensivos agrícolas, perda de produtividade devido ao esgotamento do solo, aumento da incidência de doenças
devido ao uso incorreto de defensivos, contaminação do solo, bem como dos
organismos dependentes do mesmo (SOUSA et al, 2004).
Uma alternativa para minimizar esses problemas é o cultivo orgânico,
que vem se aperfeiçoando, inclusive para a cultura do milho, sendo que em
algumas regiões do Brasil a conversão do sistema convencional para sistemas orgânicos vem sendo realizada. Uma das principais razões dessa conversão é a necessidade de recuperação dos solos nas áreas que já foram plantadas de forma intensiva. Estas áreas necessitam de sistemas com um manejo
racional que possa garantir a sua exploração a longo prazo.
O mercado mundial de alimentos orgânicos tem movimentado cerca
de US$ 20 bilhões de dólares e há expectativa de crescimento da ordem de
20% ao ano. A Austrália é a principal produtora mundial de alimentos orgânicos com mais de sete milhões de hectares cultivados. Os Estados Unidos
atingem o montante de 8 bilhões de dólares comercializados com produtos
orgânicos (BLECHER, 2001).
O Tocantins, existem poucas informações sobre o cultivo orgânico da
cultura do milho, faltando informações sobre o comportamento de cultivares
nessas condições.
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares de milho no sistema de cultivo orgânico em sucessão à
adubação verde com mucuna preta.
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Tabela 1 - Características dos cultivares de milho utilizados no sistema orgânico de
produção. Palmas – TO, Unitins, 2006/2007.
Cultivares

Empresa

Tipo de Cultivar

Ciclo

Tipo de Grão

1-BR 106

Embrapa

Variedade

Semi-precoce

Semi-dentado

2- JS 10

COODETEC

Híbrido duplo

Precoce

Semi-dentado

3- OC 705

COODETEC

Híbrido duplo

Precoce

Semi-duro

4- AG 1051

Monsanto

Híbrido duplo

Semi-precoce

Dentado

5- PL 6882

Planagri

Híbrido triplo

Normal

Dentad

6- BRS 2020

Embrapa

Híbrido duplo

Precoce

Semi-duro

7- BR 205

Embrapa

Híbrido duplo

Precoce

Semi-dentado

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado no Sistema Integrado de Pesquisa em Agroecologia
– SIPA – (“Fazendinha Agroecológica”), distante aproximadamente 40 km da capital do Estado, Palmas. Foi utilizada uma área com histórico de sucessão cultural
de milho e mucuna preta consorciada. O delineamento experimental utilizado foi
o de blocos ao acaso com quatro repetições. A relação dos sete cultivares avaliados e a descrição de cada um encontra-se na (Tabela 1).
A parcela experimental foi composta de 4 linhas de 5 metros de comprimento cada, espaçadas 1 metro e densidade de semeadura de 5 plantas por
metro linear, sendo usada como área útil as duas linhas centrais.
Antes da instalação do experimento foi realizada a análise do solo no Laboratório de Solos do Complexo de Ciências Agrárias da Unitins.
A área do experimento foi gradeada dia 20 de dezembro de 2007 para
incorporar ao solo a palhada de milho e a mucuna preta que foram plantados no
ano anterior. A adubação de plantio foi realizada dia 21 de dezembro de 2006 no
período da manhã. Os adubos orgânicos utilizados foram o esterco bovino, como
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fonte de nitrogênio; o yoorin, como fonte de fósforo e a cinza de cerâmica como
fonte de potássio. O esterco bovino contém 1% de N, o yoorin 17% de P e a cinza
de cerâmica 11% de K.
Todos os cultivares de milho foram plantados no mesmo dia da adubação
de plantio, porém no período vespertino. O desbaste foi realizado 20 dias após o
plantio. A adubação de cobertura foi feita com 1,5 litros de urina bovina diluída em
13,5 litros de água e aplicada no dia 19 de janeiro de 2007 folhearmente. Utilizou-se uma bomba usada somente para produtos orgânicos e biológicos. Neste
mesmo dia foi constatada a presença da lagarta do cartucho (Spodoptera
frugiperda). Para o controle da praga foi utilizado o extrato da folha de Nim ou
Amargosa (Azadirachta indica A. Juss), de modo que a folha foi moída e adicionada
em 1 litro de álcool. Após esse preparo o extrato foi diluído em 20 litros de água e
aplicado na plantação 1 mês após o plantio. Na segunda aplicação, 10 dias depois, dobrou-se a quantidade de extrato da folha de Nim e manteve-se a mesma
quantidade de água. Além do extrato de Nim, foi utilizado também o bioinseticida
Boveril (Beauveria bassiana) com uma dosagem de 1kg de Boveril para 20 litros
de água. O cultivo do adubo verde, mucuna preta (Mucuna aterrina), foi feito 75
dias após o cultivo do milho.
As características avaliadas foram: Florescimento (FL): medida em dias, da
emergência ao dia em que 50% das plantas da parcela apresentarem a emissão
do pendão, com flores em antese; Altura da Planta (AP): medida em metros após
o pendoamento, do nível do solo à inserção da folha bandeira, em seis plantas
competitivas por parcela; Altura da Espiga (AE): medida em metros, após o
pendoamento, do nível do solo à inserção da espiga superior no colmo, nas mesmas seis planas por parcela; Número de Plantas Acamadas (NPA): obtido pela
contagem de plantas que apresentarem ângulo de inclinação superior a 45º em
relação à vertical, em cada parcela, por ocasião da colheita; Número de Plantas
Quebradas (NPQ): obtido pela contagem de plantas que apresentarem o colmo
quebrado abaixo da espiga superior em cada parcela, por ocasião da colheita;
Número de Plantas (NP): contadas todas as plantas existentes na área útil da
parcela por ocasião da colheita e Porcentagem de matéria seca: Medida em kg/
ha, sendo determinada pela relação entre o peso verde total e uma amostra seca
de cada parcela experimental.
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Parâmetros que deveriam ser avaliados de acordo com a metodologia do
projeto como: Número de Espigas (NE); Prolificidade (PF); Peso das Espigas (PE);
Peso de Grãos (PG); Umidade dos Grãos (UM); Resistência às principais doenças
de acordo com a escala de notas apropriada; Número de Espigas com Pragas
(NECP) e Número de Espigas Doentes (NED), não foram determinados devido ao
intenso consumo das espigas proporcionado por aves existentes na região.
Foram realizadas análises de variância e teste de Duncan a 5% de probabilidade, utilizando o programa SAEG (RIBEIRO JUNIOR, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos cultivares apresentou o florescimento masculino em torno
de 55 dias após a emergência. Foram encontradas diferenças significativas entre
os cultivares, visto que o florescimento mais precoce foi do cultivar AG 1051 aos
54 dias e o mais tardio o BRS 2020 aos 55,50 dias (Tabela 3).
Detectamos diferenças significativas entre os cultivares em relação ao
número de plantas, por isso, não se recomenda a correção da produção de matéria seca em função do estande. O maior número de plantas existentes na área útil
da parcela foi de 61,50 e o menor foi de 44,50.
A altura média das plantas foi de 1,89 m. Embora não tenham sido detectadas diferenças significativas entre os cultivares em relação à altura de plantas,
o cultivar AG 1051 foi o que apresentou o maior porte (Tabelas 2 e 3). Este resultado difere do encontrado no ano anterior que também no sistema orgânico de
produção verificou-se que o cultivar AG 1051 foi o que apresentou menor porte.
Isso evidencia a necessidade de avaliação de cultivares em vários anos, devido
aos efeitos da interação genótipo x ambiente.
Para Altura de Espiga (AE) foram observadas diferenças significativas entre
os cultivares, apresentando média de 1,01 (Tabela 2). Os cultivares AG 1051, BRS
2020, PL 6882, BR 106 e BR 205 foram os que apresentaram maiores alturas de
espigas, sendo esta altura, de modo geral, acima de 1,0 m (Tabela 3).
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A maioria dos cultivares apresentou a relação entre altura de plantas e
altura de espigas em torno de 0,55, ou seja, a espiga principal encontra-se na
metade da altura e plantas. Entretanto, o cultivar JS 10 e OC 705 foram os que
apresentaram as menores relações (0,50), sendo pouco propensos ao
acamamento e quebramento de plantas.
Não houve diferenças significativas entre os cultivares em relação ao número de plantas acamadas e número de plantas quebradas (Tabelas 2 e 3). Este
resultado é concordante com o encontrado no ano anterior em que não observamos problemas com acamamento e quebramento de plantas utilizando esses
mesmos cultivares.
Os cultivares diferiram em relação ao peso de matéria seca, sendo encontradas diferenças significativas entre os mesmos a 5% de probabilidade. O peso
de matéria seca é uma importante característica, pois, está diretamente relacionada com o potencial para a produção de silagem (CRUZ et al, 2004). Em média
os cultivares produziram em torno de 7.900 kg/ha de matéria seca, ressaltandose que não foram consideradas as espigas no cálculo de peso de matéria seca,
uma vez que estas foram danificadas por pássaros.
Tabela 2 - Resumo da análise de variância das características: Dias para o florescimento (FL);
Número de Plantas (NP); Altura de Plantas (AP,m); Altura de Espigas (AE, m); Número de Plantas
Acamadas (NPA); Número de Plantas Quebradas (NPQ) e Peso da Matéria Seca (PMS) de plantas de milho cultivado em sistema orgânico de produção. Palmas – TO, UnitinsAgro, 2007.

Quadrados
FV

GL

FL

NP

AP

AE

médios
NPA

NPQ

PMS

Tratamento

6

1,24*

125,14*

0,01ns

0,11*

0,82ns

7,57ns

Resíduo

18

0,59

34,79

0,01

0,10

1,12

5,66

191352,4

Média

54,89

53,82

1,89

1,01

0,89

2,85

7909,06

CV (%)

1,39

10,96

4,77

7,36

118,68

83,31

17,49

*

,

NS

2223929,00*

significativo e não significativo, respectivamente, a 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 3 - Medias dos cultivares considerando as características: Dias para o Florescimento (FL);
Número de Plantas (NP); Altura de Plantas (AP,m); Altura de Espigas (AE, m); Número de plantas
acamadas (NPA); Número de Plantas Quebradas (NPQ) e Peso da Matéria Seca (PMS) de plantas
de milho cultivado em sistema orgânico de produção. Palmas – TO, Unitins, 2006/2007.
Cultivares

FL
Dias

NP

AP
(m)

AE
(m)

NPA
( 1 0 m 2)

NPQ
( 1 0 m 2)

BR 106

55,25 ab

44,50 c

1,83 a

1,03 ab

0,75 a

4,75 a

JS 10

55,00 ab

56,25 ab

1,85 a

0,92 b

1,75 a

4,25 a

8118 ab

OC 705

55,25 ab

54,75 ab

1,85 a

0,93 b

0,5 a

3,25 a

8116 ab

PMS
6593 b

AG 1051

54,00 b

61,50 a

1,95 a

1,09 a

0,5 a

3,25 a

8042 ab

PL 6882

54,25 ab

57,25 ab

1,90 a

1,06 a

0,75 a

1,5 a

7555 ab

BRS 2020

55,50 a

53,50 abc

1,94 a

1,08 a

0,75 a

1,5 a

9081 a

BR 205

55,00 ab
54,89

49,00 bc
53,82

1,89 a
1,89

1,00 ab
1,01

1,25 a
0,89

1,5 a
2,85

7856 ab
7909,06

Média

*As médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem significativamente, ao nível de
5% de probabilidade pelo Teste de Duncan.

O cultivar BR 106, que é uma variedade, foi o que apresentou menor
produção de matéria seca (Tabela 3), sendo sua produção de 6.593 kg/ha. Embora fosse esperado maior adaptação da variedade ao sistema orgânico em
relação aos híbridos, devido o mesmo possuir base genética mais ampla em
comparação aos híbridos, verificou-se que os híbridos de modo geral apresentaram bons resultados, talvez pelo fato de serem híbridos triplos e duplos, possuindo base genética menos estreita quando comparados com híbridos simples, por
exemplo. Estes resultados mostram que a utilização de híbridos de milho para o
sistema orgânico de produção também é possível, embora o agricultor tenha que
comprar suas sementes a cada safra.
Existem na literatura trabalhos em que se avaliaram o potencial de cultivares
de milho para a produção de silagem em sistema orgânico de produção, como o
desenvolvido por CRUZ et al. (2004) que avaliaram 14 variedades de milho e dois
híbridos duplos em sistema de produção orgânico para a produção de grãos e silagem.

103

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

Em trabalho realizado por NOCE et al (2006) na região central de Minas
Gerais em sistema convencional, o cultivar AG 1051 produziu 8.580 Kg/ha de
matéria seca, sendo considerados também nesse trabalho, apenas colmos e
folhas. Essa produtividade foi semelhante à encontrada no presente trabalho
que foi de 8.042 kg/ha. Este resultado indica que em termos de produção de
matéria seca, o cultivo orgânico de segundo ano apresenta resultados semelhantes ao de cultivo convencional com alta inserção de insumos.
Podemos concluir que entre os cultivares avaliados foi observado que o
cultivar BRS 2020 foi o que apresentou maior produção de matéria seca e o BR
106 a menor. A média de produção de matéria seca foi de 7909,06 kg/ha mostra que os cultivares avaliados podem ser utilizados no sistema orgânico de
produção na região de Palmas – TO, visando a produção de silagem. Os cultivares
que melhor se desenvolveram no sistema orgânico de produção foram o BRS
2020 e o AG 1051 com altos números de plantas existentes na área útil da
parcela; plantas e espigas altas com 1,94m (AP) e 1,08m (AE) e 1,95m (AP) e
1,09 (AE) respectivamente; baixo número de plantas acamadas e boa produção
de matéria seca, 9081kg/ha (BRS 2020) e 8042kg/ha (AG 1051). Já o pior
cultivar foi o BR 106 com o menor número de plantas existentes na área útil da
parcela (44,50), menor altura de plantas (1,83m), maior número de plantas
quebradas por 10m² (4,75) e menor produção de matéria seca (6593kg/ha).
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INDICADORES DE MANEJO DE SAFS
EM FLORESTAS TROPICAIS
Lorena Siqueira Araujo 1;
Vag-Lan Borges 2.

INTRODUÇÃO
Os sistemas agroflorestais são formas de uso da terra em que há um consórcio de cultivos perenes (frutíferas ou madureiras) com cultivos anuais e/ou
criação de animais utilizando a mesma unidade de terra e aplicando técnicas de
manejo que são compatíveis com as práticas culturais da população local.
Estes sistemas funcionam como uma estratégia para conservação dos solos
em microbacias. Além disto, tais sistemas podem ajudar a diminuir a poluição dos
recursos hídricos, ocasionada pelo escoamento superficial de nutrientes e produtos
químicos utilizados na agricultura. Além dos benefícios ambientais, o produtor também pode obter excelentes benefícios socioeconômicos, pois a maioria das plantas
presentes nos SAFs pode render algum produto para seu consumo ou venda.
A perspectiva de mercado dos produtos dos SAF está estreitamente relacionada à escolha das espécies que irão compor os sistemas. Quanto maior o valor
de mercado dos componentes individuais, maior a perspectiva de mercado do
sistema agroflorestal como um todo.

Estudante de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; Email:
lorenasiqueiraaraujo@yahoo.com.br.
2
Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins – Unitins.
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Existem muitas críticas e dúvidas em relação às vantagens dos SAFs, justificando-se pela escassez de resultados que comprovem a sua eficiência em comparação com sistemas agrícolas tradicionais. A comparação entre estes sistemas
só tem validade se for monitorada ao longo do tempo.
O uso de indicadores socioeconômicos é uma metodologia utilizada para
avaliar a sustentabilidade de sistemas de produção em geral, pois fornece um
simples meio de explicá-la e de aumentar a consciência pública para a necessidade de mudanças de comportamento diante do desenvolvimento (HART, 1995).
O objetivo geral do trabalho é a proposição e análise de um conjunto de
indicadores socioeconômicos do manejo de SAFs que possam ser úteis na avaliação e monitoramento da sustentabilidade desses sistemas a partir da aplicação
de questionários junto às famílias da Comunidade Mariana visando fornecer informações a respeito das condições sócio-econômicas da população local.
METODOLOGIA
O Reassentamento Mariana está localizado na microbacia do córrego São
Joãozinho, na sub-bacia do ribeirão São João, entre os municípios de Palmas e
Porto Nacional.
A produção agrícola na comunidade é voltada principalmente ao cultivo de
hortaliças para a comercialização nas feiras livres de Palmas. Outras culturas como o
arroz, o milho e a mandioca também são importantes para o consumo familiar e para
a criação de pequenos animais. Além dessas atividades, outras menos expressivas
como a produção de leite, mel e peixes também exercem importante papel na segurança alimentar ou na geração de renda das famílias. (LIMA, 2006).
As 10 famílias entrevistadas adquiriram esta área como medida compensatória decorrente da construção da Usina Hidroelétrica Luiz Eduardo Magalhães
– UHE Lajeado. Ocupam uma área total de 494 ha, sendo que cada família explora uma área útil de 7 a 10 ha, o restante consiste em áreas de preservação
permanente ou de reserva legal.
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O presente estudo foi desenvolvido através da aplicação de Questionários
de Diagnóstico Rural nas famílias moradoras da Comunidade Mariana onde se
obtiveram informações como situação ocupacional do produtor, suas fontes de
rendimento, tamanho da área da unidade pesquisada e o tipo de exploração feita
em cada uma. Quanto à produção vegetal, o questionário permitiu a obtenção de
dados como os principais tipos de cultura em cada unidade, a quantidade em
quilogramas da produção total anual na colheita, o rendimento anual, o destino da
produção e o custo total na venda.
Os questionários, previamente elaborados para a realidade local da Comunidade do Reassentamento Mariana, foram feitos a partir de indicadores
socioeconômicos que levaram em consideração as dimensões básicas
(econômicas, sociais, culturais e ecológicas) de acordo com a percepção dos produtores e o seu meio envolvente visando avaliação e monitoramento da
sustentabilidade dos sistemas agroflorestais. No decorrer da aplicação destes
questionários, durante as visitas técnicas ao Reassentamento, foram colhidas
informações extras com as famílias dos produtores, tais como o que é feito com a
produção que sobra na venda e também foram feitas observações visuais para
auxiliar na obtenção de melhores resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das informações coletadas pelo questionário foram obtidos dados
como a dimensão da área cultivada, a colheita anual (produção total e rendimento) o destino da produção e o custo unitário e total para os principais tipos de
cultura, na área de cada produtor. Estas informações são necessárias para verificar o que o que é produzido e o que é obtido de rendimento com esta produção.
A maioria dos produtores vendem seus produtos em feiras livres situadas
no município de Palmas, sendo que a produção que sobra desta venda em algumas famílias é consumida em casa, em outras serve de alimento aos porcos e em
outras é jogado fora.
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A tabela abaixo apresenta a comparação dos rendimentos. De um lado
tendo como fonte a produção vegetal e por outro lado tendo como fonte outras
formas de rendimento tais como as provenientes de aposentadoria, de aluguel de
imóvel urbano, arrendamento de terras ou como profissional liberal com as suas
respectivas porcentagens em relação à renda total. O gráfico ,em seguida, auxilia
na visualização desta comparação.
Tabela Com
parativ
a dos rendiment
os
Comparativ
parativa
rendimentos
Valor Anual do
Rendimento
na Produção
Vegetal (R$)

%

Valor Anual
Recebido
de Outras
Fontes (R$)

%

Renda
To t a l

Produtor 1

1.920

44,4

2.400

5,6

4.320

Produtor 2

250

2,4

10.000

9,8

10.250

Produtor 3

96

0,2

4.200

9,8

4.296

Produtor 4

126

2,6

350

7,4

476

Produtor 5

1.830

1,8

8.400

8,2

10.230

Produtor 6

500

1,3

3.300

8,7

3.800

Produtor 7

2.976

4,1

4.200

5.9

7.176

Produtor 8

1.250

4,5

1.500

5,5

2.750

Produtor 9

100

0,3

2.900

9,7

3.000

Produtor 10

2.880

4,4

3.600

5,6

6.480

Os valores recebidos anualmente pelos produtores são maiores quando provenientes de aposentadoria, de aluguel de imóvel urbano, arrendamento de terras ou
como profissional liberal do que provenientes da produção vegetal, influindo diretamente
na implantação e desenvolvimento dos sistemas agroflorestais nestas unidades, lembrando que uma das grandes desvantagens destes sistemas é a dificuldade de sua
adoção. Nota-se que os sistemas agroflorestais em cada uma destas unidades ainda
estão em processo de desenvolvimento, contribuindo com valores menores que outras fontes. Deve ser considerado o fato de que parte dos benefícios da produção,
sócio-econômicos e ambientais em SAFs manifestam-se a médio e longo prazo.

109

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

Gráfico Comparativo dos Rendimentos

Esta diferença nos valores recebidos não deve impedir que o produtor
invista na produção em SAFs já que são grandes as vantagens que este sistema
produtivo traz, tanto na questão social fixando o homem no campo e melhorando
suas condições de vida pela diversidade na produção; na questão ambiental ,já
que apresenta a sustentabilidade como característica inerente; e também na
questão econômica promovendo o aumento da renda familiar e a obtenção de
maiores lucros por unidade de área cultivada.
Apesar de alguns dos benefícios advindos da implantação de sistemas
agroflorestais manifestarem-se a longo prazo, o produtor deve analisar a grande
quantidade de vantagens sociais, econômicas, ecológicas e ambientais que a
implantação de sistemas agroflorestais traz, concluindo-se que o produtor não
deve deixar de adotar tal sistema já que este serve além de tudo como um aumento na renda familiar. Conforme observado, os valores recebidos anualmente pe-
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los produtores são maiores quando provenientes de aposentadoria, de aluguel de
imóvel urbano, arrendamento de terras ou como profissional liberal do que provenientes da produção vegetal sendo que somente para alguns produtores essa
diferença é pequena.
Uma das desvantagens de aplicação dos sistemas agroflorestais é que os
conhecimentos sobre SAFs entre os produtores, são ainda muito limitados. Entretanto, na Comunidade Mariana, já foram realizadas atividades para mudar esta
situação. Um exemplo disto é o Projeto de Produção Integrada Participativa e
Agroecológica da Sub-Bacia do Ribeirão São João (PIPA) que desenvolve ações de
pesquisa e desenvolvimento direcionadas às comunidades da área desta subbacia. No início do mês de setembro de 2006 este projeto realizou o Curso de
Sistemas Agroflorestais na Comunidade Mariana, contribuindo para a capacitação
dos produtores no processo de implantação destes sistemas.
Entre os produtores há o interesse em implantar e melhorar esse tipo de
sistema, pois este só traria mais benefícios como o aumento da renda.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ENRAIZAMENTO DE
ESTACAS EM OITO ESPÉCIES NATIVAS PARA A
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS*
Marcela Pultrini P. de Oliveira 1;
Gustavo Azevedo Campos 2;
Expedito Alves Cardoso 2;
Luiz Ribeiro Lopes 3;
Ailton G. de Azevedo 3;
Chrystiano Borges Pereira 3.

INTRODUÇÃO
O uso inadequado dos recursos hídricos na sub-bacia do ribeirão São João
vem preocupando os órgãos ligados à questão ambiental, assim como os próprios
habitantes da região. A região onde se insere a sub-bacia apresenta-se sob processo
de degradação ambiental provocado principalmente pela demanda de recursos naturais e processos impactantes resultantes da crescente população da cidade de
Palmas - TO, o que requer a adoção de tecnologias apropriadas para a recuperação
desses recursos naturais. No processo de recuperação de uma área degradada, a
diversidade representa um dos aspectos que muitas vezes não é contemplado e que

Projeto: Conservação e preservação de recursos naturais na sub-bacia do ribeirão São
João: uma proposta de participação comunitária no processo de gestão ambiental.
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do campus de Palmas da Universidade Federal
do Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: marcelappo_16@yahoo.com.br.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária - UnitinsAgro, Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Colaboradores Unitins/UnitinsAgro.
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a alta diversidade de espécies é a principal característica das florestas tropicais.
Sendo assim, recuperação visa recompor a vegetação com o máximo de diversidade
de espécies locais e restabelecer o maior número de inter-relações ecológicas de
forma a aumentar a variabilidade de espécies no sistema (ARAKI, 2005). Dentre os
diversos métodos para a produção de mudas um dos mais eficientes é a propagação
assexuada, que consiste na produção de indivíduos a partir de partes vegetativas das
plantas, caracterizando-se principalmente por manter inalterada a constituição genética do clone durante as sucessivas gerações (FERNANDES et al., 2004). A estaquia
permite obter um grande número de mudas a partir de poucas plantas-matrizes, bem
como exige um espaço relativamente pequeno. É uma técnica simples que apresenta baixo custo e não requer treinamento especializado como no caso da enxertia ou
da micropropagação (BRAGA et al., 1997; HARTMAN et al., 1997). Na propagação
vegetativa existe dificuldade no enraizamento das estacas envolvendo tanto fatores
relacionados à própria planta, como também ao ambiente (RAMOS, 2003). Podemse classificar os fatores que afetam o enraizamento em fatores internos ou
endógenos, considerando, principalmente, as condições fisiológicas e idade da
planta-matriz, época de coleta da estaca, potencial genético de enraizamento,
sanidade, balanço hormonal, oxidação de compostos fenólicos e posição da
estaca no ramo; e fatores externos ou exógenos, como a temperatura, luz, umidade e substrato (FACHINELLO et al., 1995). A técnica de propagação vegetativa
contribui para o avanço dos programas de melhoramento, sendo considerada
estratégica na melhoria da produtividade e qualidade das culturas. De modo
geral, as vantagens da utilização da estaquia estão na uniformidade dos plantios,
adaptações de clones específicos para determinadas áreas, produção mais precoce e maximização da produção em quantidade e qualidade desejáveis para
determinados fins, em comparação com plantios oriundos de mudas produzidas
por sementes (IKEMORI e CAMPINHOS JUNIOR, 1984 citado por GRAZZIOTTI et al,
2007).
OBJETIVO
O objetivo final desse trabalho foi avaliar o método da propagação vegetativa
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por estaquia em oito espécies nativas do cerrado com finalidade de verificar a
eficiência do sistema convencional de produção de mudas sem o uso de reguladores de crescimento.
METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido na casa de vegetação do Complexo de Ciências
Agrárias (CCA), da Fundação Universidade do Tocantins, localizado no Centro
Agrotecnológico de Palmas, que dista 40 km do centro da cidade. O experimento
foi implantado dia 4 de maio de 2007, inicialmente foi feito o preparo das sacolas
plásticas com substrato de terra e composto orgânico numa proporção de 3/1, e
colocadas em casa de vegetação, separadas em 4 blocos de 160 sacolas cada,
totalizando 640 estacas - sacolas. As oito espécies foram selecionadas de acordo
com LORENZI (2002), conforme a (Tabela 1).
Posteriormente no trabalho em campo foram identificadas as plantas matrizes que estavam sadias, bem formadas, vigorosas, que apresentavam grande
quantidade de ramos e que já produziram frutos de elevado padrão de qualidade.
Coletou-se os ramos de até um ano de idade, sempre no período matutino, para a
reprodução das estacas. Foram preparadas inicialmente dividindo as brotações
jovens em segmentos com pedaços de mais ou menos 20 cm de comprimento
contendo gemas terminais e, ou laterais, sendo efetuado um corte horizontal no
ápice e em bisel na extremidade basal, com o auxilio de tesoura de poda. O plantio
foi feito imediatamente após a coleta aprofundando metade da estaca no substrato
das sacolas plásticas, em seguida foi medido o diâmetro das estacas para relacionar com o seu desenvolvimento. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação
sob condições de luminosidade de 50% (sombreamento) com irrigações diárias
automáticas, temperatura controlada por volta dos 29ºC e umidade 47%. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, composto por 8 tratamentos (espécies) com 20 indivíduos por parcela e 4 repetições. As características que foram
avaliadas foram: número de estacas vivas, mortas, porcentagem de brotos e o
tamanho dos brotos (mm), além do diâmetro inicial das estacas. A época de
avaliação das estacas foi aos 17, 30 e 47 dias após a estaquia.
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Tabela 1: Relação das oito espécies florestais nativas do cerrado. Palmas – TO, 2007.
Nome

popular

Algodoeiro

Família/espécie
Bombacaceae (Marth e Zucc) Shott e Endl.
Eriotheca pubescens

Araticum

Annonaceae (Marh)
Annona classiflora

Candeia

Leguminosae – Mimosoidaeae (Mimosaceae)(Benth)
Plathymenia reticulada

Faveira

Mimosaceae (Benth) - Parkia platycephala

Inharé

Moraceae (Trécul)
Brasimu glauclichaudii

Jacarandá

Leguminosae-Papilionoidae (Fabaceae) (Vogel)
Machaerium acutifolium

Massaranduba

sapotaceae (Marth) Radlk
Pouteria ramiflora

Pau-terra

Vochysiaceae (Marth) - Qualea grandiflora

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora a proposição inicial do trabalho tenha sido testar métodos diferentes
de produção de mudas por estaquia, no decorrer do trabalho observou-se a impossibilidade de testar o método Hidrossolo. Propunha-se nesse método, utilizar 4 tanques de cimento, dentro dos quais se distribuiria as garrafas “pet” de 2 litros, onde as
estacas seriam colocadas. A princípio pareceu bastante promissor pela possibilidade
de reaproveitar o material descartável e utilizar os tanques já existentes, no entanto,
no decorrer da prática deparou-se com inconvenientes como a inconstância no nível
da água e a dificuldade de manter e regular a quantidade de água nos tanques. Com
isso perderam-se algumas parcelas de estacas por encharcamento nos recipientes e
mesmo no excesso de chuva trazia inundação nos tanques. Já no viveiro, onde se
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utilizou as sacolas plásticas não houve problemas ao utilizar irrigação por aspersão.
Desse modo, visando superar as dificuldades iniciais, optou-se por conduzir o trabalho em casa de vegetação com temperatura e umidade controladas. Durante a fase
de familiarização das espécies no campo para posterior coleta das estacas, identificaram-se mais três espécies abundantes na região, as quais foram adiciodas ao
ensaio, aumentando de 5, para 8 espécies a serem tratadas. Mesmo utilizando
apenas o método convencional para produção de mudas por estaquia, esperávamos
um resultado positivo, pois essas espécies nativas do cerrado são reproduzidas por
sementes, muitas vezes com dificuldade, portanto a investigação da possibilidade
de reproduzi-las por estaquia poderia ser uma alternativa interessante na propagação dessas espécies para a recuperação de áreas degradadas. A (Tabela 2), traz os
dados médios de 5 variáveis mensuradas para as oito espécies trabalhadas em três
datas de avaliação, 17, 30 e 47 dias após o plantio das estacas. Na avaliação dos
primeiros 17 dias observou-se que para o número de estacas vivas, o inharé se
destacou com 93,8% vivas, esta mesma espécie se destacou também com maior
quantidade de brotos. Em seguida, destacou-se o araticum com 87,5% vivas e também uma alta quantidade de brotos (Tabela 2). Outro aspecto observado foi que a
espécie massaranduba, embora não tenha se destacado com o maior número de
brotos, foi a espécie que manteve por mais tempo a quantidade de brotos, ou seja,
aparentemente continha a maior reserva na estaca (Tabela 2). O diâmetro inicial de
cada estaca também foi medido e a espécie com maior diâmetro médio foi a
massaranduba, as outras espécies não apresentaram diferença significativa para
essa característica. Na (Tabela 3), pode-se observar as correlações simples entre
quatro variáveis e diâmetro das espécies, no intuito de investigar a influência do
diâmetro sobre as outras características. O que se verifica é que as espécies responderam diferentemente. No caso do araticum, têm-se uma correlação negativa de
99% entre o número de estacas vivas e o diâmetro (Tabela 3), ou seja, quanto maior
o diâmetro da estaca menor foi o número de estacas vivas. Semelhante ocorreu para
o jacarandá e massaranduba, porém inversamente na faveira, com correlação positiva de 62%, indicando que quanto maior o diâmetro maior o número de estacas
vivas. Deste modo pode-se dizer que o diâmetro inicial das estacas não é necessariamente o fator que mais influenciou no desenvolvimento das estacas. Entre a avaliação dos 17 dias e 30 dias para os 45 dias observou-se que houve uma redução no
número de estacas vivas, embora não tenha havido falta de irrigação ou condições
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adversas para as estacas, grande parte dos brotos caiu e a estaca secou. Ao final do
trabalho foram retiradas as estacas das sacolas uma a uma para analisar o desenvolvimento das raízes, constatou-se que não houve crescimento de raízes, sendo esta,
a causa da mortalidade das estacas, pois os brotos se desenvolveram apenas com a
reserva de nutrientes que havia nas estacas e aparentemente quando essa reserva
acabou as estacas secaram. As estacas que ainda estão vivas até a presente data
são da espécie massaranduba e araticum. Com base nas avaliações realizadas o
algodoeiro foi a espécie menos eficiente para a reprodução por estaquia sob as
condições da condução do experimento em Palmas. As espécies que se destacaram
com maior eficiência para a produção por estaquia nessas condições foram o inharé,
araticum e massaranduba.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAKI, D. F. Avaliação da Semeadura a Lanço de Espécies Florestais Nativas
para a Recuperação de Áreas Degradadas. Piracicaba, SP. Piracicaba
2005. 150p. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz.
FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E.; FORTES, G. R.
de L. Propagação de plantas frutíferas de clima temperado. Pelotas:
Editora e Gráfica UFPEL, 1995. 179p.
FERNANDES, A. A.; Martinez, E. H.; SILVA, H. J. D. da.; BARBOSA, G. J. Produção de
mudas de tomateiro por meio de estacas enraizadas em hidroponia.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.4, p.343-348, abr.
2004
IKEMORI, Y.K. Presentation. In: MARCUS WALLENBERG PRIZE SYMPOSIUM IN
STOCKHOLM, 1984, Sweden. The new eucalypt forest. Lectures.
Sweden, 1984. p.16-20.
LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas do Brasil. Nova Odessa, SP, Editora Plantarum, vol 1, 2002.
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Tabela 2: Médias de cinco variáveis mensuradas para oito espécies florestais nativas do
cerrado, em três datas de avaliação. Palmas – TO, 2007.

Avaliação 3

Avaliação 2

Avaliação 1

Data

Tratamento

Sobreviv.

Quantidade
de brotos

Tamanho
brotos (mm)

Nº brot/
esta

Diâmetro

Algodoeiro

1,50—

3,00

—

2,13—

7,87—

Araticum

17,50a

62,00a

17,62a

3,59a

10,46b

Candeia

16,75a

43,25b

14,09a

2,62b

6,30b

Faveira

17,25a

40,00b

12,86a

2,28b

8,29b

Inharé

18,75a

71,25a

14,48a

3,77a

8,88b

Jacarandá

12,00b

26,50b

10,64b

2,19b

9,11b

Massaranduba

13,75b

48,25b

7,77b

3,33a

16,52a

Pau-terra

12,00b

28,75b

10,07b

2,40b

10,63b

Algodoeiro

—

—

—

—

7,87

Araticum

10,75

35,25

25,14

2,95

10,46

Candeia

3,75

5,50

12,34

1,75

6,30

Faveira

0,50

0,75

—

1,50

8,29

Inharé

16,50

55,00

16,33

3,29

8,88

Jacarandá

2,00

2,50

68,94

1,40

9,11

Massaranduba

10,00

38,25

22,95

4,48

16,52

Pau-terra

9,50

25,75

16,70

2,96

10,63

Algodoeiro

—

—

—

—

7,87

Araticum

1,25

3,75

21,85-

3,00

10,46
6,30

Candeia

—

—

—

—

Faveira

—

—

—

—

8,29

Inharé

2,50

4,75

16,44

1,79

8,88

Jacarandá

0,75

1,00

31,47

1,25

9,11

Massaranduba

5,25

14,25

29,14

2,83

16,52

Pau-terra

3,00

7,25

28,70

1,77

10,63
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Tabela 3: Correlações simples entre quatro variáveis e o diâmetro de oito espécies florestais
nativas do cerrado. Palmas – TO, 2007.
Diâmetro
Tr a t a m e n t o

Sobrevivência
das estacas

Quantidade
de brotos

Ta m a n h o
do broto

Nº broto/
estaca

Algodoeiro

—

—

—

—

Araticum

-0,99

0,20

-0,35

0,62

Candeia

-0,04

-0,24

-0,43

- 0,22

Faveira

0,62

0,47

0,97

0,32

Inharé

-0,58

-0,21

-0,75

- 0,09

Jacarandá

-0,89

-1,00

-0,88

- 0,94

Massaranduba

-0,84

-0,82

-0,97

- 0,81

Pau-terra

-0,05

0,15

0,79

0,83

Global

-0,40

-0,19

-0,28

0,04

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas do Brasil. Nova Odessa, SP, Editora Plantarum, vol 2, 2002
GRAZZIOTTI P. H.; ALMEIDA M. C. DA; TRINDADE A. V.; RITZINGER R. & PIROPO A. ;
- Efeito do Tamanho da Estaca de Acerola na Percentagem de
Enraizamento. Disponível em: < http://www.ufpel.tche.br> Acesso em:
07 de fevereiro de 2007.
HARTMAN, H.T.; KESTER, D.E.; FRED JR, T.D.; GENEVE, R.L. Plant propagation:
principles and practices. New jersey: Prentice Hall, 1997. 770p.
RAMOS J. D.; MATOS L. E. S.; GONTIJO T. C.; ALMEIDA ET AL. Enraizamento de
estacas Herbáceas de ‘Mirabolano’ (Prunus cerasifera Ehrn) em
diferentes substratos e concentrações de ácido indolbutrico. Ver. Bsa.
Frutic., abril 2003, vol.25,no.1, p.189-191. ISSN01002945.
BRAGA, M.F.; CALDAS, L.S.; HABE, M.H. Estabelecimento de acerola (Malpighia
glaba l.) In Vitro: Efeito do Clone e do Explante. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v.19, n.3. p.335-346, 1997.
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O USO DE KUDZU TROPICAL COMO COBERTURA
VIVA DE SOLO NO CULTIVO DA BANANEIRA
Marcello Medrado Borgues 1;
Daniel de Brito Fragoso 2;
Fábio Luiz de Oliveira ³;
Bruno Lang Frazão de Morais 2;
Arison José Pereira 2;
Roberta Zani da Silva 4.

INTRODUÇÃO
A banana é um alimento altamente energético, com elevado conteúdo de
carboidratos facilmente assimiláveis, fonte de vitaminas e minerais e com boa
aceitação no mercado consumidor (MEDINA et al., 1995).
O cultivo da bananeira é difundido em praticamente todos os estados
brasileiros. Entre as espécies frutíferas, ocupa o segundo lugar em área plantada,
sendo superada apenas pela laranja (IBGE, 2002).
Embora seu cultivo comercial seja recomendado preferencialmente
para terrenos planos, a maioria dos plantios de banana do País localiza-se em
áreas de declividade acentuada, o que exige a adoção de práticas de conser-

Estudante do Curso de Engenharia Agrícola do Centro Universitário Luterâneo de Palmas –
CEULP/Ulbra; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: marcello_mb2@yahoo.com.br.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Professor da Universidade Federal de Diamantina;
4
Pesquisadora do Programa de Desenvolvimento Científico Regional – DCR/CNPq/SECT/
Unitins.
1
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vação do solo (BORGES et al., 1997). O uso de plantas de cobertura do solo
mostra-se uma estratégia de manejo para os agroecossistemas, possibilitando aumentos de produtividade associados à otimização de processos biológicos. Entre as vantagens trazidas por essa prática, podem ser destacados a
proteção do solo contra agentes climáticos causadores de erosão ( BORGES
et al., (1997), o controle de plantas de ocorrência espontânea (ESPINDOLA et
al., 2000) e o aumento da disponibilidade de nutrientes ligados à matéria
orgânica do solo (CANELLAS et al., 2004).
OBJETIVOS
z Avaliar a desenvolvimento vegetativo e produtivo da bananeira em cultivo consorciado com o kudzu tropical;
z Avaliar a produção de fitotomassa e acúmulo de nutrientes nas partes
aéreas das leguminosas;
z Avaliar a capacidade supressão das leguminosas sobre a vegetação
espontânea;
z Avaliar a capacidade de cobertura de solo do Kudzu tropical e da vegetação espontânea no decorrer do esperimento.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Sistema Integrado de Pesquisa em
Agroecologia - Sipa – (Fazendinha Agroecológica de Palmas), estabelecido em
convênio da Unitins, Seagro e Ruraltins.
O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso com quatro
repetições. Os tratamentos são: cultivo consorciado de banana com kudzu tropical e cultivo solteiro da bananeira.
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Cada parcela foi composta por 3 linhas de plantio com 4 plantas cada,
sendo usada como área útil a linha central. O espaçamento usado para a bananeira foi o de 3,0 x 2,5 m. Nas entre linhas, dos tratamentos em consórcio, foi semeado o kudzu tropical no espaçamento de 0,25 m entre linha e na densidade de 20
sementes por metro linear.
O comportamento da planta de cobertura de solo foi monitorado por:
1. Capacidade supressão das leguminosas sobre a vegetação espontânea:
2. Capacidade de cobertura do solo do kudzu tropical e da vegetação espontânea na cultura de bananeira;
3. Efeitos do uso da cobertura de solo kudzu tropical e vegetação espontânea sobre o desenvolvimento vegetativo da bananeira;

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que o kudzu tropical no período de 120 dias demonstrou um
maior potencial em relação à taxa de cobertura de solo, proporcionando um forte
desenvolvimento desde o inicio até o fim das avaliações (Gráfico 1). Esta planta,
além de protegerem o solo das variações climáticas, seqüestra C e fixam N atmosféricos e, desta forma, apresentam potencial para manter ou elevar o teor de
matéria orgânica, mobilizar e reciclar nutrientes e favorecer a atividade biológica
de solo (GUERRA &TEXEIRA, 1997; PERIN, 2001; DUDA et al. 2003). .
Segundo PERIN et al, (2000), um aspecto importante no estabelecimento da cobertura viva é a taxa de crescimento das leguminosas perenes,
que normalmente apresentam-se inicialmente lentas, quando comparada à
de leguminosa anuais. Desta forma, são necessários cuidados que asseguram a supressão da vegetação espontânea, até que as plantas se estabeleçam. Por isso, o sucesso dessas práticas depende, dentre outros fatores, da
taxa de crescimento dessas plantas, de forma que possam competir efetivamente com a vegetação espontânea.
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Gráfico 1: Percentagem de cobertura de solo por kudzu tropical e vegetação espontânea no
cultivo de bananeira. Palmas-TO,2007.
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Quanto à biomassa da vegetação espontânea observa-se que a planta de
cobertura apresentou valores significativos estatisticamente, apresentando um
excelente potencial quanto a capacidade de supressão (Gráfico 2).
A diminuição de matéria seca das plantas espontâneas na presença da
leguminosa de cobertura, normalmente ocorre em função dos efeitos de competição entre elas, ou seja, abafamento, concorrência por nutrientes, água,
luminosidade e oxigênio e, possivelmente, também aos efeitos alelopáticos provocados pelas leguminosas cultivadas sobres às plantas espontâneas. A importância dessa competição, especialmente a alelopática, como mecanismo de suprimi plantas espontâneas, é destacadas por vários pesquisadores (LORENZI et
al, 1984).

123

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

O controle de ervas espontâneas em pomares é de acentuada importância, por provocar competição, principalmente por água e nutrientes (GUERRA &
TEXEIRA, 1997), assim o uso das leguminosas perenes, que competem com espécies espontâneas e interferem no ciclo reprodutivo dessas espécies, reduzindo a
mão-de-obra empregada no controle dessas, além de protegerem o solo dos agentes climáticos, seqüestrarem C e fixarem N atmosférico, mantendo ou elevando o
teor de matéria orgânica, mobilizando e reciclando nutrientes, além de favorecer
a atividade biológica do solo, representam alternativa viável ao produtor (GUERRA
& TEXEIRA, 1997; PERIN, 2002; DUDA et al., 2003).
Decorridos 120 dias após o plantio do kudzu, foi observado que ouve uma
tendência do kudzu ter apresentado um melhor comportamento como cobertura
de solo, contudo, a área sob pousio com vegetação espontânea proporcionou um
melhor desenvolvimento do caule (Tabela 1).

Gráfico 2: Biomassa da vegetação espontânea aos 30, 60, 90 ,120 dias após o plantio do
kudzu tropical (Palmas/TO, 2007).
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Tabela 1. Diâmetro e n° de folhas aos 120 dias na cultura da banana a partir de diferentes
coberturas de solo. Palmas-TO,2007.
Tr a t a m e n t o s

Diâmentro

(mm)

N° de Folhas

Kudzu

69,2 b1

4 a1

Vegetação espontânea

88,0 a2

6 a2

Coeficiente de variação

12,2%

20,6%
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SOBREVIVÊNCIA DA ESPÉCIE ATEUCHUS SP.
EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO*
Marcos de Souza Matos 1;
Daniel de Brito Fragoso 2;
Roberta Zani da Silva 3.

INTRODUÇÃO
As fezes bovinas constituem um microhabitat para uma abundante e
diversificada fauna de artrópodes (BLUME, 1985), e o volume de bolos fecais
depositados, particularmente nas pastagens, em algumas situações, tem sido
muito além da capacidade de consumo dos coleópteros coprófagos nativos
(HONER et al., 1988). Determinados insetos que se desenvolverem no esterco
bovino podem causar problemas aos animais, tanto como pragas diretas ou
indiretamente por propiciar a veiculação de doenças, como exemplo, temos a
especie Haematobia irritans (Diptera: Muscidae), que pelo estresse que causam
aos animais ao exercerem a hematofagia, constitue a principal praga da
bovinocultura brasileira (AMARAL, 1996). Os besouros coprófagos são importantes agentes de remoção de massas fecais em áreas de pastagens. Ao removerem a massa fecal e incorporá-la ao solo, os besouros coprófagos alteram positivamente as propriedades físicas e químicas deste, controlando nematóides
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gastrointestinais e moscas que se desenvolvem nas massas (Bryan, 1973 e
1976; Brussaard & Runia, 1984; Kalisz & Stone, 1984; Doube et al., 1988). A
importância dos besouros coprófagos reside justamente na tarefa que executam
incorporando ou desintegrando massas fecais, acelerando e tornando mais eficiente
à reciclagem de nutrientes, com isso colaboram para melhorar as condições de
fertilidade, aeração e infiltração da água no solo, permitindo maior produção e qualidade de forragem.
Além disso, ao incorporarem fezes, transportam junto com elas parte dos
ovos e larvas de organismos nocivos com é o caso da mosca-dos-chifres
Haematobia irritans, nematóides e vermes que, depositados em camadas profundas do solo, são em grande parte destruídos. A parcela de massa fecal que
persistil sobre a superfície após a ação dos besouros coprófagos torna se muito
mais vulnerável à dessecação pela exposição à radiação solar e à desintegração
por ação da chuva, de modo, que o desenvolvimento e a sobrevivência de organismos indesejáveis são extremamente prejudicados ou até inviabilizados.
Entre os meios de controle das moscas, os mais utilizados são os inseticidas químicos que podem perder sua eficiência à medida que as populações
tornam-se resistentes aos mesmos. além disso, o tratamento com essas substâncias tem ocasionado impacto sobre os inimigos naturais desses insetos, uma
vez que alguns larvicidas não atingem somente os organismos-alvo, mas também acabam prejudicando a fauna de parasitóides e predadores de moscas, que
são responsáveis pela redução natural das populações de insetos nocivos (Cook
& Gerhadt, 1977; Silveira et al. 1989). A espécie Ateuchus sp. foi encontrada na
maioria das coletas realizadas na primeira fase deste projeto - Levantamento de
comunidade fimícola na região de Palmas – To, com isso preveu-se possuir
desempenho na desintegração bolos fecais. Este trabalho teve como objetivo
estudar a sobrevivencia da espécie Ateuchus sp. em condições de laboratório.
METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia da Fundação
Universidade do Tocantins.
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Para o estudo de sobrevivência em condições de laboratório, indivíduos
adultos de Ateuchus sp. foram coletados em campos, em uma área de pastagem,
por meio de bolos fecais de bovinos na fazenda Valadares Palmas – TO no mês de
janeiro de 2007 e levados ao laboratório para identificação (Foto 1).

Foto 1. Coleta de Ateuchus sp

Após identificação, 30 indivíduos foram
colocados em terrários (40 x 30 x 10 cm) com
tampas teladas, em três replicatas, totalizando
90 indivíduos.
O experimento foi realizado condições
temperatura e humidade do ambiente. Cada
terrário continha terra de subsolo como
substrato e os insetos foram alimentados diariamente com 300 gramas de fezes bovina fresca colocada sobre a terra úmida (Foto 2).

Foto 2. Terrário
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Os dados foram coletados a cada 15 dias, os indivíduos foram retirados do
terrário, contados e logo após reintroduzidos, separando os mortos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando mantidos em terrário de vidro em condições de laboratório os
adultos de Ateuchus sp. atingiram aproximadamente 8,51 mm (Foto 3), sobrevivendo três meses e 9 dias (Tabela 1).
Estes trabalharam durante
todo o dia, enterrando o esterco em
galerias sobre o solo a uma profundidade de 16 a 23 cm.
Esta espécie é paracoprídeo,
constroem seus ninhos embaixo ou
ao redor da massa de esterco; o ninho é sempre unido ao suprimento
de alimento, diretamente ou por
meio de um ou mais túneis subterrâneos (AMARAL & ALVES, 1979).

Foto 3. Triagem

Observou-se que esta espécie demora aproximadamente 72 horas para
degradar e incorporar 300 gramas de bolo fecal, e possui preferência por bolos
fecais não frescos, já a espécie Africana Digithontophagus gazella demora 48
horas para degrada o bolo fecal por inteiro, e possui preferência por bolos fecais
frescos, tornando inviabilizado para o desenvolvimento de organismos nocivos.
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Tabela 1. Média da porcentagem (%) de indivíduos vivos da espécie Ateuchus sp em condições
de laboratório.
Dias após coleta em campo

Porcentagem de indivíduos vivos

1

100%

15

60%

30

19%

45

15,3%

60

6,7%

75

1,4%

90

1,2%

99

0

A espécie Ateuchus sp. auxiliara outras espécies de coprófagos, como
Dichotomius sp., Onthophagus sp. no controle biológico, diminuindo o uso excessivo de produtos químicos.
Os quais estes muitas vezes acabam matando os inimigos naturais, fazendo com que haja proliferação de pragas da bovinocultura.
Durante o tempo de coleta não foram encontrados fêmeas de Ateuchus sp.
sob o solo em fezes frescas, estas poderiam estar em galerias no solo
CONCLUSÃO
Nas coletas efetuadas, obtivemos somente machos, pois a coleta era efetuada em bolos fecais na superfície do solo, assim posteriormente as fêmeas
poderiam estar em galerias sob o solo ou ate mesmo em época de postura. Os
machos da espécie Ateuchus sp. não demonstraram possuir alto desenvolvimento na degradação do bolo fecal de bovinos, em condições de laboratório, demonstrando não serem bons agentes para serem utilizados em programas de controle
biológico e manejo integrado de nematóides, moscas dos chifres e verminoses.
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MAMONA “RÍCINUS
COMMUNIS” NA REGIÃO DE PALMAS *
Maurivan Braga de Almeida 1;
Ronaldo Rodrigues Coimbra ²;
Lucas Koshy Naoe 2;
Larisse Maria de Oliveira Machado 3;
Diego Raoni da Silva Rocha 3;
Eliane Regina Archangelo 2;
Expedito Alves Cardoso 2.

INTRODUÇÃO
A mamona é uma cultura que vem ganhando importância econômica e
social a cada ano. É uma cultura de cultivo relativamente fácil, que envolve bastante mão-de-obra e considerável geração de renda, sendo ideal para o uso em
agricultura familiar.
A demanda na cultura da mamona concentra-se na necessidade da obtenção e distribuição de genótipos produtivos, precoces, indeiscentes ou
semideiscentes, de porte baixo e anão, adequados para colheita manual quando

Projeto: Avaliação de cultivares de Mamona “Rícinus communis” No Estado do Tocatins.
Recursos Próprios. Parceiros: Seagro, Ruraltins e UEP-TO.
1
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterâneo de Palmas – CEULP/
Ulbra; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq. Email: maurivan.ba@unitins.
2
Professor/Pesquisador; Diretoria de Pesquisa Agropecuária – UnitinsAgro; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
3
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins.
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cultivada por pequenos agricultores familiares e para colheita mecânica quando
cultivada por produtores que dispõem de máquinas. Ainda devem apresentar
alto teor de óleo e resistência às principais pragas e doenças que ocorrem nas
regiões produtoras do Brasil (MILANI et al., 2004).
Para que sejam definidos sistemas de produção adequados as regiões
potencialmente produtoras e aos diferentes estratos de produtores, é necessária
a realização de pesquisa visando identificar materiais genéticos adaptados, além
da definição de processos tecnológicos imprescindíveis, como época de plantio,
recomendações de níveis de adubação e outros (CHITARRA, et al. 2004).
Historicamente, os maiores produtores mundiais de mamona têm sido a
Índia, a China, o Brasil e a antiga União Soviética. Da industrialização da mamona,
obtém-se, como produto principal, o óleo, que tem utilidades industriais na fabricação de tintas, vernizes, sabões, fibras sintéticas, plástico, corantes, anilina e
lubrificantes (SANTOS et al., 2001), sendo atualmente utilizado também na produção de biodiesel.
Com a crescente demanda de combustíveis de fonte renovável a mamona
surge como alternativo potencial para a produção de óleos capazes de serem
transformados em combustíveis para a substituição parcial e/ou total aos de
origem fóssil. Sendo também crescente a demanda por oleaginosas com potencial para a produção de biodiesel. Nesse sentido, a mamona apresenta-se como
uma opção promissora para a agricultura no Tocantins. Sendo necessário, portanto a avaliação de cultivares nas condições de clima e solo do Estado. Visando
com isso, a identificação de cultivares promissores de forma a se proporcionar
diminuição do risco de produção da cultura.
METODOLOGIA
O experimento foi instalado em janeiro de 2007 no Complexo de Ciências
Agrárias da Unitins, localizado no Centro Agrotecnológico de Palmas, a 30 km de
Palmas a uma altitude de 260m.
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Os cultivares avaliados foram às variedades IAC-80, IAC-226, Guarani e BRS
Paraguaçu. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com
quatro repetições. A parcela experimental foi composta por cinco linhas de seis metros
de comprimento, espaçadas 1,5 m e densidade de semeadura de 1 planta por metro
linear. Foram consideradas como área útil as plantas das três linhas centrais de cada
parcela, eliminando-se as plantas das extremidades, totalizando 12 plantas.
O preparo do solo foi constituído de uma aração e uma gradagem. Os resultados da análise de solo encontram-se na (Tabela 1). De acordo com a análise de
solo, a adubação de plantio foi composta de 248 kg/ha de NPK 05-25-15. Em
cobertura foram aplicados 45 kg/ha de N, na forma de sulfato de amônia.
Tabela 01 - Resumo da análise de solo da área onde se instalou o experimento. Palmas – TO,
Unitins, 2006/2007.
LAUDO ANALÍTICO QUÍMICO
Ph

P

Água

CaCl2

5,4

4,6

K

mg/dm
5,1

Ca+Mg

Ca

Mg

58,2

Al

K

cmol c/dm

3

2,8

-

-

-

H + Al

S

CTC

V

4,2

2,9

7,1

40,8

%

3

0,1

As características avaliadas foram:
Florescimento – FLO (Da emergência ao número dos dias e 50% das plantas na área útil da parcela florescer);
Estande final - EF (Número de plantas na área útil da parcela na época da
colheita);
Altura da planta – AP (Medida em centímetros do nível do solo ao ápice do
racemo principal na das plantas na área útil da parcela);
Número de racemos por planta - NRP (Número de racemo por plantas na
área útil da parcela);
Porcentagem de aborto – PA (Porcentagem de flores abortadas nos racemos
por plantas da área útil da parcela);
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Comprimento útil do racemo – CR (Medida em centímetros, considerando a porção do racemo que possui bagas);
Dias para colheita – DPC (Número de dias da emergência à colheita);
Produtividade de grãos – PG (Peso de grãos da área útil da parcela (kg/ha);
Peso de 100 grãos – PCG (g).
De pose dos dados foram realizadas análises de variância e teste de Duncan
5% de probabilidade. As análises estatísticas formam realizadas utilizando-se o
programa SAEG (RIBEIRO, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os cultivares apresentaram diferenças significativas em relação à data de
florescimento (Tabela 2), sendo os cultivares IAC 80 e Guarani os mais precoces,
florescendo aos 91 e 99 dias após a emergência, respectivamente (Tabela 3). Os
cultivares IAC 226 e Paraguaçu foram mais tardios, florescendo aos 108 e 114
dias. Em trabalho realizado por MUNIZ (2006), também em Palmas, o florescimento
do cultivar Paraguaçu foi em torno de 94 dias.
MILANI et al. (2004) na safra agrícola 2002/2003 em Irecê na Bahia,
verificou que os cultivares Paraguaçu floresceram aos 50,4 dias da emergência.
Isso mostra a grande variação de ciclo de cultivares quando cultivados em diferentes condições ambientais e até mesmo em anos diferentes no mesmo local.
Houve diferença significativa entre os cultivares em relação ao estande
final, sendo que o cultivar IAC 226 apresentou baixo estante, uma vez que neste
trabalho a população de plantas na área útil da parcela era de 12 plantas.
Os cultivares apresentaram diferenças significativas em relação à características altura da planta (AP) a 5% de probabilidade pelo teste F. Entretanto, observa-se grande uniformidade dos cultivares em relação à altura da planta, fincando
a altura em torno de 74 cm.
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Tabela 02 - Resumo da análise de variância das características Florescimento (FLO), Estande
Final (EF), Altura da Planta (AP), Porcentagem de Aborto (PA), Cumprimento Útil do Racemo
(CR), Peso de Grãos (PG) e Peso de Cem Grãos (PCG), Palmas – TO, Unitins, 2006/2007.
QUADRADOS MÉDIOS
F. V.

G.L.

FLO

Tratamentos

3

418,56**

Resíduo

9

EF

AP
(cm)

PA
(%)

CR
(cm)

20,89* 0,3088** 0,1235** 17,38NS

PG
(kg/ha)

PCG
(kg/ha)

59265,98NS 0,0408**

29,23

6,67

0,0032

0,013

15,62

21709,91

Média

103,19

7,56

74,26

0,54

24,22

530,86

27,8

CV(%)

5,24

34,16

7,00

21,20

16,31

27,75

16,95

NS

0,0022

, *, **, não significativo e significativo respectivamente a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F.

Variedades de mamona geralmente apresentam vários racemos por planta. Entretanto, todos os cultivares avaliados apresentaram apenas um racemo.
Esse resultado é concordante com o encontrado por COIMBRA et al. (2007), que
verificaram que variedades de mamona submetidos à condições de estresse
apresentaram significativa redução do número de racemos por planta, sendo
que a maioria também apresentou apenas um único racemo por planta.
Os cultivares diferiram significativamente em relação à porcentagem de
aborto, sendo obtida de modo geral uma elevada porcentagem, principalmente
para os cultivares IAC 226 e Guarani. Os cultivares IAC 80 e Paraguaçu apresentaram valores de porcentagem de aborto semelhantes aos encontrados por MUNIZ
et al. (2006), que verificaram em média o aborto de 36% das flores dos racemos.
As elevadas porcentagens de aborto geralmente estão relacionadas ao estresse
hídrico no período do florescimento.
Não foram verificadas diferenças significativas entre os cultivares em relação ao comprimento útil do racemo sendo a média dos cultivares para essa
característica de 24,22 cm.
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Tabela 3 - Médias do cultivares para as características dias para o Florescimento (FLO),
Estande Final (EF), Número de Racemos por Planta (NRP), Altura da Planta (AP), Cumprimento Útil do Racemo (CUR) e Porcentagem de Aborto (PA), do ensaio de avaliação de cultivares
de mamona. Palmas – TO, 2005/2006.

Cultivar

FLO*

EF

AP
(cm)

PA
(%)

CR
(cm)

PG
(kg/ha)

PCG
(kg/ha)

IAC 80

91,00 b

9,50 a

74,18 b

0,35 b

27,20 a 650,62 a

0,023 bc

IAC 226

108,75 a

4,25 b

74,37 a

0,75 a

23,85 a 453,12 a

0,016 c

GUARANI

99,00 b

8,25 ab

74,30 ab

0,61 ab

23,50 a 402,19 a

0,031 ab

PARAGUAÇÚ

114,00 a

8,25 ab

74,18 b

0,44 b

22,35 a 617,50 a

0,04 a

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

Não houve diferença significativa entre os cultivares em relação ao peso
de grãos. A média de produtividade dos cultivares foi de 530,86 kg/há, sendo
esta uma baixa média de produtividade. Geralmente, quando se faz uma única
colheita, em se tratando de variedades, se obtém baixas produtividades, pois é
possível realizar pelo menos mais uma colheita. Mas nesse experimento a produtividade foi realmente baixa, uma vez que, as plantas apresentaram apenas um
racemo.
O cultivar Guarani e Paraguaçu apresentaram maior peso de cem grãos
do que os cultivares IAC 80 E 1AC 226.
Conclui-se que não houve diferença significativa entre os cultivares em
relação à produtividade, sendo considerada baixa a produtividade de todos os
cultivares e que a produtividade dos cultivares foi baixa devido à alta porcentagem de aborto das flores, causada pelo estresse hídrico no período do
florescimento.
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EFEITO DE LEGUMINOSAS
EM UM SISTEMA AGROFLORESTAL
Valdivino Veloso da Silva 1;
Lucas Koshy Naoe 2;
Leonardo dos Santos Collier 3;
José Patrício Nunes de Souza; Horllys Gomes Barreto 4.

INTRODUÇÃO
Uma vez que o uso sustentável da terra é aquele no qual se objetiva a
produção combinada com a conservação dos recursos naturais dos quais depende, a exigência mais direta para a sustentabilidade da produção, manutenção da
fertilidade do solo e controle da erosão, os plantios agroflorestais consorciado
com leguminosas perenes, produzem grande quantidade de biomassa por unidade de superfície, e são adaptados a essas condições, e constituem, em muitos
casos, a única opção de uso sustentável da terra pelos pequenos produtores
(MONTAGNINI et al., 1992).
Essa linha de trabalho vem sendo desenvolvida na região amazônica, na
forma de adubação verde consorciada com cultivos de subsistência em área de
pequenos produtores. Segundo ESPINDOLA et al. (2006), o uso de leguminosas

Projeto: Modelo de sistema agroflorestais para agricultura familiar do Estado do Tocantins.
Fonte de Recursos Institucional – Unitins; e CNPq.
1
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2
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3
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consorciadas com bananeiras, resultou no aumento do crescimento vegetativo
e, proporcionando produtividade e no número de frutos por cachos. Trabalhos
que vem sendo desafio para a linha de pesquisa na agricultura familiar e, em
particular para as regiões de cerrado. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar o desenvolvimento de leguminosas introduzidas em um sistema
agroflorestal já instalado no sul do Tocantins, quanto à melhoria do solo, decomposição da biomassa, cobertura do solo e controle de invasoras.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins, GurupiTO. O delineamento foi em blocos casualizado, sendo nove tratamentos com quatro repetições, o tratamento foram: Tratamento l: Guandu x Arroz (G.A); Tratamento
2: Guandu solteiro (G.S); Tratamento 3: Pueraria solteira (P.S); Tratamento 4:
Milho x Pueraria (M.P) ; Tratamento 5: Arroz x Caupi (A.C) ; Tratamento 6: Arroz
solteiro (A.S); Tratamento 7: Milho x Guandu (M.G); Tratamento 8: Caupi solteiro
(C.S); tratamento 9: Milho solteiro (M.S)
Cada parcela correspondeu a uma área de 10m², sendo a área útil compreendida a 1m² central de cada parcela, exceto para as avaliações de tamanho e diâmetro das árvores e da produtividade das culturas de subsistência. Cada parcela recebeu uma adubação de baixo nível tecnológico, (50 kg de 5-25-15). As leguminosas
foram plantadas juntamente com as culturas de subsistência nas entrelinhas das
árvores. Foram avaliados: fertilidade do solo; velocidade de emergência; produção
de fitomassa; decomposição dos resíduos da parte aérea das leguminosas; a altura
e diâmetro das espécies arbóreas; a produtividade das culturas de subsistência;
capacidade de supressão das leguminosas sobre as espontâneas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos trinta dias do plantio, a pueraria solteira obteve maior incidência de
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plantas daninhas (Gráfico 1). O que vem de acordo com sua menor velocidade de
emergência e desenvolvimento inicial lento. De acordo com PERIN, (2002). Cuidados que assegurem a supressão das espontâneas, até que estas se estabeleçam,
são necessários, pois, a planta de cobertura tem emergência, lenta e
consequentemente esta em desvantagem na competição com as invasoras.
O caupi solteiro mostrou melhor controle sobre as espontâneas no primeiro
momento (Gráfico 1). Por ser uma leguminosa anual e de crescimento rápido, aos
30 dias já havia 100% de cobertura sobre o solo. O arroz solteiro foi à cultura que
permitiu maior incidência de daninhas (Gráfico 1) apesar de ser uma gramínea,
não se enquadrou neste modelo por ser exigente em fertilidade, e tratos culturais
mais tecnificado, da qual não recebeu neste sistema levando-a a não produzir. O
guandu com arroz, guandu solteiro, Pueraria solteira e milho solteiro, foram os
tratamentos que demonstraram um controle continuo das espontâneas nas três
datas avaliadas (Gráfico 1). As quatro espécies mais persistentes no estudo foram:
Commelina, Digitaria, Cyperuse sp, Sida sp.

Gráfico 1. Biomassa seca da vegetação espontânea em diferentes tratamentos.
(GA) =Guandu x Arroz; (GS) = Guandu Solteiro; (MP) = Milhox Pueraria; (AC) = Arroz x Caupi;
(AS)=Arroz Solteiro; (PS)=Pueraria Solteira; (MG) = Milho x Guandu; (CS)= Caupi Solteiro; (M.S)=Milho
Solteiro
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Verifica-se aumento em todos os tratamentos, quanto ao tamanho e diâmetro das árvores ao comparar os parâmetros gerais, dentre as médias, (Tabela
3). A altura teve um aumento de 1,56% em relação ao inicio do estudo, assim
como o diâmetro aumentou 5,21% sobre o diâmetro anterior. Devido estes valores deixa evidente a estrema importância de se trabalhar estas área neste modelo de agricultura (consórcio).
Tabela 1. Comparativos do desenvolvimento anterior de altura e diâmetro das árvores, com atuais.
Tratamentos

Altura
inicial (m)

Altura
final (m)

Diâmetro
inicial (cm)

Diâmetro
final (m)

G.A

1,99

2,60

2,85

4,25

M.P

1,78

1,90

2,15

2,97

A.C

1,51

2,17

1,79

3,04

P.S

1,71

2,24

1,68

3,00

M.G

2,32

2,73

3,20

4,41

C.S

1,85

2,35

2,45

3,95

Os valores representam média de quatro repetições.

Quanto à biomassa das leguminosas, não houve diferença significativa
entre os tratamentos de guandu. Ocasionalmente também não houve diferença
para os tratamentos de pueraria (Gráfico 2). Em relação à comparação entre
tratamentos de guandu e os tratamentos de pueraria ouve diferença significativa
para o guandu (Gráfico 1), que vai de encontro ao trabalho de GUERRA et al.,
(2002). Que a produções de fitomassa de guandu foi superiores em relação às
demais leguminosas estudadas.
A produção de feijão caupi e milho evidenciam um aumento, para todos os
tratamentos, (Tabela 4). O milho com guandu obteve menor aumento em relação ao
anterior superando 34% deste e o milho com pueraria atingindo o maior índice 45,11%
em relação o anterior (Tabela 4). O resultado obtido se deve ao favorecimento das
leguminosas para as culturas e maior resistência desta a este sistema. Com o feijão,
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Gráfico 2. Biomassa seca das leguminosas usadas como cobertura de solo em um sistema
agroflorestal. Gurupi-TO, UFT

a produtividade atual foi superior à produtividade anterior, sendo o feijão solteiro
superado com 19.43% e o com arroz 21,40%. A média de produção do feijão caupi,
mesmo com a competição no SAF não esteve tão diferente da produtividade em
monocultivo nessa época do ano. Já o rendimento do milho (Tabela 4) foi abaixo da
produtividade de monocultivo, possivelmente devido à luminosidade e nutrientes
que são fatores bastante exigidos pela cultura. Conforme KANASHIRO et al. (1997),
para o sucesso do milho em SAFs deve haver fornecimento de nutrientes via adubação química, o que ocorreu de forma muito reduzida no experimento em questão.
A utilização de caupi e guandu e pueraria em sistema agroflorestal confere
ao agricultor certa autonomia em relação à disponibilidade de matéria orgânica,
ampliando o uso da biodiversidade funcional dentro da propriedade e fornece
alimento para o pequeno agricultor (GUERRA et al., 2002).
Em vista a estes resultados quando se pensa em matéria orgânica para
cobertura do solo e adubo verde o guandu é mais volumoso, e tem o crescimento
rápido. Mas, pensando em controle de daninhas, tanto o cudzu como o guandu
demonstram total eficiência. No entanto estas leguminosas requerem controle
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Tabela 2. Comparativos de produção de grãos de milho e feijão plantados anteriormente com
plantios atuais em Safs. Gurupi-TO.

Produção anterior (kg.ha-¹)
Milho
1.629,75
Feijão
857

Produção atual (kg.ha-¹)
Milho x Guandu
1.848,13

Milho x Pueraria

Milho solteiro

2.881,32

2.361,51

Feijão solteiro

Feijão x Arroz

1.086,95

1.283,89

com capinas sobre as daninhas nos primeiros meses, o que já não ocorre após 90
dias em função de sua cobertura total sobre o solo, sendo sugerido devido suas
eficiência no controle dos diversos tipos de erosão e fornecimento de alimento
para o produtor como é ocaso do feijão guandu.
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AVALIAÇÃO DO VALOR PAISAGÍSTICO DOS
FRAGMENTOS FLORESTAIS NATURAIS NA
ÁREA DA PLANÍCIE DO ARAGUAIA,
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO *
Aymara Gracielly N. Colen ¹;
Alan Kardek Elias Martins ².

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o norte do país tem aumentado significamente a
fragmentação em florestas nativas por processos de degradação ambiental retratada pelo crescimento demográfico, pela expansão das fronteiras agrícolas e
pecuária, o que afeta toda a paisagem (VALÉRIO FILHO, 1995). A fragmentação
da vegetação acarreta diminuição da diversidade biológica, distúrbio do regime
hidrológico das bacias, mudanças climáticas, depreciação de recursos naturais,
e deterioração da qualidade de vida das populações e do ecossistema (VIANA,
1990). A biodiversidade é perdida quando florestas são cortadas e convertidas
em pastagens, o uso da terra dominante em áreas desmatadas (FEARNSIDE,
2000). Ainda essas áreas encontram-se cada vez mais vulneráveis a mudanças
que resultam nas facções ocorridas no espaço territorial através das atividades e
é importante ressaltar o valor ecológico, econômico e social, portanto altamente
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diversificado (HUSTON, 1980; JORDAN e HERRERA, 1981; BRASIL, 1992; COSTA,
2003). Neste contexto as bordas florestais são as principais ameaças para vários grupos biológicos em decorrência das transformações físicas e biológicas associadas (BIERREGAARD et al., 2001). A parte externa de uma unidade de paisagem que tem um ambiente significativamente diferente do interior é considerada
a área de borda (FORMAN e GODRON, 1986). Estas por sua vez podem ser responsáveis por alterações em todos os compartimentos ambientais. Os processos econômicos e sócio-culturais não só influenciaram como incentivaram a degradação dos ambientes em regiões tropicais. Na década de 70, políticas de
incentivo de migração da população de áreas de alta densidade para áreas de
baixa densidade populacional para sua conversão em áreas agrícolas agravaram
este processo (DOBSON et al., 1997). O SIG (Sistemas de Informações Geográficas)
demonstra relevante importância para a integração de mapas temáticos, além de
obterem dados e informações a respeito dos recursos naturais e das condições
socioeconômicas (ASSAD e SANO, 1993; FERREIRA, 2002). As técnicas de
sensoriamento remoto têm sido utilizadas no monitoramento, planejamento e tomada de decisão referente ao espaço territorial, onde se integram dados espaciais
por meio de satélites. É possível, portanto, produzir mapas de classificação da paisagem numa determinada área, a fim de interpretá-las de acordo com a análise que
seu o objetivo do seu estudo possui. Para que problemas desta natureza possam ser
minimizados, o sensoriamento remoto surge como uma ferramenta que vem sendo
utilizada em diversas áreas do conhecimento científico, e que têm trazido grandes
contribuições para a detecção de alterações ocorridas em áreas naturais (MARTINS,
2004). Realizou-se a avaliação da paisagem por meio dos fragmentos existentes na
área, mapeando mapas, quantificando os fragmentos e classificando-os em tamanho e forma e revelando sua classes temáticas através de SIG’s.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado na área da Planície do Araguaia (planície fluvial), localizada no município de Lagoa da Confusão - TO, entre as latitudes 10° 40’ e 10° 57’
S e longitudes 49º 30’ e 49º 50’ WGr. Conforme MARTINS et al. (2002), a referida
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planície situa-se em uma faixa ecotonal entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, nas
proximidades da Ilha do Bananal, o que confirma o alto grau de biodiversidade. A
região apresenta clima quente semi-úmido, com quatro a cinco meses secos (de
maio a outubro). A temperatura média anual se mantém em torno de 24° C. O total
pluviométrico anual situa-se em torno de 1.750 mm, concentrados entre outubro e
abril e a umidade relativa é considerada alta, variando entre 80 e 85% (BRASIL,
1994). Foram utilizados SIG’s que permitiram a análise da paisagem e a escolha de
atributos baseadas na base de dados do Tocantins referente à área, fornecida pelo
Seplan (Secretaria de Planejamento do Estado do Tocantins). A geração da imagem
foi adquirida pelo satélite CBERS-2 agosto de 2006 cedidas pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) em uma resolução espacial de 20x20 m e carta
planialtimétrica Folha SC-22-Z-A-VI do município de Lagoa da Confusão, elaborada
pela a Divisão de Serviços Cartográficos do Exército Brasileiro de 1979. As mesmas
foram digitalizadas, gerando-se imagens monocromáticas com resolução de 300 e
600 dpi em formato TIFF. Utilizando-se o SPRING 4.3 do INPE, convertendo as imagens TIFF para o formato GRIB, promovendo a digitalização, vetorização dos fragmentos e posteriormente o georreferenciamento das imagens. Em seguida, foi feito a
conversão para o formato GEOTIFF (imagens com os parâmetros de
georreferenciamento) a fim de serem manipuladas no software ArcGIS, versão 9.1.
Logo apoœ, foram gerados planos de informações temáticos. Esses planos de informação estão compatibilizados digitalmente e georreferenciados a partir de um mesmo sistema de projeção. Forma-se por sua vez, o mosaico digital que envolve toda
área de estudo e foi suporte para a vetorização dos fragmentos naturais. Por fim
utilizou-se o software FRAGSTATS a fim de quantificar estes fragmentos, revelando
métrica de área, de forma, de borda e tamanho, a partir de produtos temáticos
obtidos pela integração das ferramentas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento. A avaliação desta área foi promovida através da quantificação
dos fragmentos, foi obtido o grau de fragmentação que é medido através do índice do
número de fragmentos (NF) (KLEINN et al. 1993 apud METZGER, 2003), que revela
o número total de fragmentos existentes na área de estudo. Estes foram classificados quanto ao tamanho e forma. Quanto ao tamanho, foram atribuídas duas categorias: pequeno (< 10 ha) e grande (> 10 ha). Quanto à forma, os fragmentos foram
classificados em “muito irregulares” e “regulares”, de acordo com o procedimento
descrito por MEUNIER (1998). É importante ressaltar que o FRAGSTATS classifica a
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forma com um valor entre 1 e 2. Diante disso, obteve-se classe 1 considerada como
corpo d”água possui foram de 1,5, no fragmento 2 (Ipucas), 1,3 assemelhado-se
com fragmento 6 (Varjão Sujo). 1,2 assume a forma do fragmento 3 (Mata Ripária) e
4 (Varjão Limpo), também semelhantes. Os outros (agricultura, cerrado, estradas e
afloramento rochoso), não foram considerados pois os valores de suas respectivas
formas não se enquadram nos valores oferecidos pelo software utilizado. O valor de
50 metros foi utilizado como adequado para a largura de borda geralmente encontrada em florestas tropicais (MURCIA, 1995; YOUNG & MITCHELL, 1994) e sugerido por
SILVA (2002). A utilização destes índices abre uma nova perspectiva para a aplicação
prospectiva de sensoriamento remoto em estudos de paisagem, com a finalidade de
acompanhar e compreender os processos atuando em níveis regionais, continentais
e globais (SOARES-FILHO, 1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Classificação da composição colorida dos fragmentos da Lagoa da Confusão – TO.
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Tabela1: Classes temáticas dos fragmentos da Lagoa da Confusão –TO.
Classes

Área (ha)

Área (%)

Corpos d’água
Ipucas
Mata Ripária
Varjão limpo
Agricultura
Varjão sujo
Cerrado
Estradas
Afloramento rochoso

368,40
422,00
1.409,40
1.354,70
4.259,00
566,00
1.585,30
123,60
314,20

3,5
4,1
13,5
13,0
40,9
5,4
15,2
1,2
3,0

10.402,94

99,8

Total

Foi mapeado um total de 183 fragmentos, somando aproximadamente
uma área de 10.402,94 ha. Os fragmentos, quando estão em condições de isolamento e distantes entre os demais, diminuem, provavelmente, a biodiversidade
por reduzirem a troca de material genético entre populações e afetarem os processos ecológicos como polinização, predação e comportamento territorial (RANTA
et al., 1998; METZGER, 2003). Desses fragmentos, 116 são menores do que
10,00 ha, perfazendo 326,00 ha da área total de floresta. Por outro lado, 68
fragmentos são maiores do que 10,00 ha, correspondendo a 10.076,92 ha da
área florestal. Por possuírem menor área, os fragmentos pequenos também abrigam populações pequenas e muitas vezes inviáveis para a manutenção da espécie (MMA, 2003; RANTA et al., 1998). A forma de um fragmento afeta diretamente
a relação entre o perímetro e a área desse fragmento. Áreas mais recortadas
(invaginadas) têm maior proporção de bordas que as menos recortadas, assim
como um conjunto de reservas cuja área total seja igual à área de uma reserva
contínua (MMA, 2003). Portanto, poucos fragmentos são considerados grandes e
esses não são de forma regular, que seria o ideal para a preservação destes
ambientes. Certamente, corredores ecológicos representariam uma alternativa
relevante para a manutenção da biodiversidade ainda restante. A área utilizada
para a agricultura é de 40 % da área total, com relevante presença de ipucas.
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USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISE DE
FRAGMENTAÇÃO DO CERRADO NA PAISAGEM DA
SUB-BACIA DO RIBEIRÃO TAQUARUSSU
GRANDE, PALMAS – TO*
Caroline Barbosa Monteiro 1;
Alan Kardec Elias Martins 2.

INTRODUÇÃO
A fragmentação é um processo que causa perturbações com efeitos em
cascata e leva ecossistemas à falência ambiental. Resulta comumente em pequenos remanescentes florestais inseridos em uma matriz de agricultura, vegetação secundária, solo degradado ou áreas urbanizadas (KRAMER, 1997).
A avaliação da estrutura de paisagens possibilita a investigação do desenvolvimento e dinâmica da sua heterogeneidade espacial, viabilizando a caracterização
e planejamento de ações de intervenção em usos para os territórios analisados.
O padrão espacial de paisagens pode ser calculado por parâmetros de
composição e configuração, apontados pela literatura como os mais usuais para
os estudos das paisagens.
Os parâmetros de composição referem-se a unidades que estão presentes na
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paisagem, da riqueza dessas unidades e área ocupada por elas. Os parâmetros de
configuração vão quantificar o arranjo espacial dessas unidades em termos de grau
fragmentação e freqüência de contatos entre diferentes unidades; grau isolamento e
conectividade de manchas de unidades semelhantes; área; formato; e complexidade de formas dos fragmentos que compõe o mosaico da paisagem (METZGER, 2004).
Do ponto de vista geográfico a avaliação da estrutura da paisagem de sub bacias hidrográficas colabora para o planejamento da ocupação territorial contribuindo para adequação de usos econômicos, respeitando os limites e as potencialidades
de cada trecho da sub-bacia com suas características específicas.
A avaliação da estabilidade da fragmentação para área em estudo, com a
descrição e análise dos padrões de antropização do cerrado é possível por meio
de comparações multi-temporais de informações presentes em mapas temáticos
elaborados por classificação visual de imagens de satélites orbitais que contenham dados do estado da vegetação natural. Tais estudos podem viabilizar a
conservação de um ambiente natural, efetivando a conformidade das relações
ecológicas que ocorrem em ecossistemas.
Portanto, pretende-se com o presente estudo, realizar o mapeamento e
analise dos padrões espaciais de fragmentos de cerrado que ocorrem na subbacia do ribeirão Taquarussu Grande, em Palmas-TO.
METODOLOGIA
O estudo realizou-se na sub-bacia do
ribeirão Taquarussu Grande, inserida em Palmas, entre as latitudes 10º25’19, 44" e
10º24’11, 27" S e longitudes 48º5’14, 89" e
48º4’21, 39" W e área de 461.123 km2 (figura 01). A rede hidrográfica existente integra a
bacia do rio Tocantins, enquanto a malha viária está subordinada a rodovia TO-050.
Figura 01: Localização da área.
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Visando a caracterização da cobertura vegetal e do uso do solo nas áreas
de estudo utilizou-se imagens de 2006 (CBERS - 2, órbita/ponto 195/111, bandas CCD 2, 3 e 4) e de 1998 (LANDSAT - 5, órbita/ponto 222/067, bandas TM 3,
4 e 5) cedidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). E como base
cartográfica foi considerada carta planialtimétrica da DSG (folha da Vila Canela
MIR - 1644), na escala 1: 100.000 do ano de 1979.
Conforme instruções defendidas por WATRIN (2005), tais imagens foram
submetidas à aplicação do Modelo Linear de Mistura Espectral gerando como produto novas bandas, com uma composição falsa – cor (RGB), possibilitando a extração
das linhas de definição para cada classe temática. Para obtenção das classes
temáticas de cobertura e uso do solo, adotou-se a método Visual das Chaves, segundo a classificação proposta por VELOSO et. al. (1991). A classificação deu-se em tela
do monitor, foi feita a partir da análise dos seguintes elementos da imagem: cor,
tamanho, forma, textura, padrão, altura, sombreamento, localização e contexto.
O conjunto dos dados temáticos, mapas de cobertura e uso do solo, obtidos para
as áreas de estudo na fase anterior foram convertidos para o formato Arcgrid e importado
para o programa Fragstats 3.3 (MCGARIGAL, K.; MARKS, B. J., 1995) de modo a possibilitar
as análises de padrões espaciais para a quantificação da estrutura da paisagem.
Assim, dentre as métricas disponibilizadas pelo software foram calculadas
as que se mostraram mais sensíveis para caracterizar as áreas de estudo, sendo
a Área Total (AC/AT); Percentual das Classes (PLAND); Número e Densidade de
Fragmentos (NP e DP) do grupo de métricas de composição e Dimensão Fractal
(PAFRAC) como métrica de configuração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cálculo das métricas de paisagem referentes às categorias de composição
e configuração gerou resultados que permitem, sob a ótica geográfica da Ecologia
das Paisagens, fazer o reconhecimento do padrão espacial da sub-bacia do ribeirão
Taquarussu Grande. Foi possível traçar mais que uma descrição da paisagem, mas
apontar correlações ecológicas entre os números obtidos pelas métricas e a realida-
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de das relações ecossistêmicas, com suas variações temporais, as quais estão relacionadas com as interferências antrópicas na área da sub bacia.
Considerando as áreas e percentuais das classes que predominaram na
sub-bacia entre os anos de 1998 e 2006 observou-se um aumento da
heterogeneidade na paisagem, posto que tanto as áreas de pastagem como as
áreas urbanas apresentaram um crescimento de 100%. O processo de expansão
dessas áreas afetou principalmente as áreas de Cerrado, Mata Ciliar, Mata de
Galeria, Cerradão e Floresta Estacional Semidecidual de Encosta, as quais tornam-se mais fragmentadas. Tais aumentos nos níveis de fragmentação podem
constituir cenários de ameaça para continuidade das relações ecológicas da subbacia, sendo estas fundamentais para a conservação da biodiversidade local, até
mesmo a qualidade de vida da população situada aos seus arredores.
Pode-se identificar ainda o surgimento de uma nova classe de ocupação da área,
a qual trata-se do local de abrangência do lago da UHE do Lajeado, que representam 1% da
área da paisagem em estudo. Cabe-se ressaltar que esta modificação gerou considerável fragmentação nas áreas de Cerradão, Cerrado e Mata de Galeria, sendo que
alguns trechos das áreas de Mata ciliar e de Galeria foram totalmente inundados,
sendo que tal elevação do grau de heterogeneidade atribui entre diversas respostas,
a possíveis ameaças nas relações bióticas entre fauna e flora destas áreas fragmentadas. Alterações na composição da paisagem local poderão desencadear um
desequilíbrio gradual e progressivo da paisagem da sub-bacia, considerando todos
os compartimentos ambientais da bacia hidrográfica em estudo.
O índice de Dimensão Fractal (PAFRAC) que varia de 1 a 2, mediu a complexidade das formas dos fragmentos da área permitindo discriminar as formas mais
simples (valores mais próximos de 1) das mais complexas (valores mais próximos
de 2). O cálculo da referida métrica foi empregado para as classes mais representativas de cobertura natural e antropizada da paisagem da sub-bacia.
Pode-se perceber que as classes naturais, referentes a Cerradão, Cerrado,
Mata de Galeria, Floresta Estacional Semidecidual de Encosta apresentam valores mais próximos de 2, o que significa maior grau de complexidade de suas
formas. Já a classe mais representativa dos tipos de cobertura antropizada da
área apresenta valor mais próximo de um, remetendo a maiores graus de conservação de seus recursos naturais.
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A importância da forma apresentada por um fragmento está no fato de
relacionar-se ao “Efeito de Borda”. O Efeito de Borda pode ser entendido com uma
série de mudanças abióticas e bióticas que ocorrem principalmente nos limites de
fragmentos ou florestas, mais que podem estende – se por distâncias variadas
em direção ao seu interior (PRIMACK, 2001).
A forma do remanescente tende a ser relacionada à magnitude do efeito
de borda, uma vez que representa a extensão total do ecótono formado entre
fragmento e a matriz que o circunda.
Considerando os valores de dimensão fractal apresentados para área, é
positivo, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, que os fragmentos
presentes apresentem formas cada vez mais complexas, pois as formas regulares, como polígonos, quadrados, retângulos geralmente estão a associados à
antropização. Esta simplicidade de formas no contexto da configuração das paisagens possibilita, em geral, a perda de espécies especialistas, ocasionando perda
de biodiversidade e até mesmo o desequilíbrio dos padrões ecológicos locais.
Observando os resultados de números e densidade de fragmentos, obtidos para
os anos de 1998 e 2006, num intervalo de nove anos, pode-se perceber que as classes
que apresentam o maior número e densidade de fragmentos na seqüência de
representatividade, são: Mata de Galeria, Cerrado e Cerradão. Tais unidades da paisagem
em estudo são atualmente as áreas mais pressionadas por atividades como agricultura
(mais a sudoestes da área), pecuária (áreas central e sudeste) e expansão urbana (oeste).
Tais áreas necessitam de atenção prioritária em iniciativas relacionadas ao campo de
estudo da Biologia da Conservação, visando minimizar o processo de fragmentação e
garantir a continuidade da riqueza local para as futuras gerações.
Considerando que a sub-bacia estudada (Figura 02) vem sofrendo gradual e
progressivo processo de fragmentação, tornando – se cada vez mais heterogênea,
fator ecológico de uma paisagem que constitui em ameaça para conservação dos
recursos naturais locais, estudos para o dimensionamento dos padrões espaciais
são indispensáveis para o ordenamento do processo de ocupação, de forma a garantir o equilíbrio ecológico da paisagem que assegura tanto em conservação da
biodiversidade e qualidade de vida.
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Figura 02: Recorte de imagem do satélite Spot para área da bacia do ribeirão Taqurussu
Grande, situada em Palmas, TO.

Como a sub-bacia do ribeirão Taquarussu Grande apresenta 18, 71% de
seu território localizado na área urbana, sua área deve ser considerada como
prioritária para iniciativas de conservação, até mesmo o estabelecimento de unidades de conservação da paisagem local, principalmente as áreas de matas ciliares
que protegem inúmeras nascentes de importantes rios que abastecem as demandas urbanas e naturais de suas áreas de influência.
No contexto do planejamento do manejo dos recursos ambientais de bacias
hidrográficas, entender os padrões ecológicos da paisagem é fundamental para o
estabelecimento de diretrizes que visem à compatibilização do uso múltiplo dos
recursos naturais com demais políticas setoriais que intervenham no contexto de
desenvolvimento sustentável aplicado aos padrões ecológicos da área.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICO DO FRUTO
DE BABAÇU DA ILHA DO BANANAL
Cássia Patricia Ferreira 1;
Lucas Koshy Naoe 2;
Expedito Alves Cardoso 2;
Divina Lúcia Montello da Silva 3.

INTRODUÇÃO
O babaçu é de enorme importância econômica pela grande variedade de
produto que são utilizados pelo homem. Segundo ANDERSON et al (1991), o
gênero Orbignya, o qual o babaçu pertence, contém mais de 30 espécies descrito, embora talvez somente 20 ou menos são válidos cientificamente.
A palmeira babaçu chega a alcançar 10 a 30 metros de altura e 30 a 60
cm de diâmetro, possui frutos de 10 a 12 cm de comprimento e 50 a 10 cm de
diâmetro, as sementes contidas no fruto têm espessura de 1,0 a 1,8 cm. (LORENZI
et al, 2004).
O fruto do babaçu é constituído por três camadas, a externa fibrosa
(epicarpo); a intermediária (mesocarpo); e a interna, lenhosa (endocarpo), na
qual estão inseridas as amêndoas. (ALMEIDA et al, 1975).

Estudante do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins; Bolsista do Pibici-Unitins/CNPq; E-mail: cassiauft@hotmail.com.
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O óleo é extraído da amêndoa e alcança a porcentagem de 60 a 70%, e
tem ampla aplicação sendo empregado em saboaria e em indústria de alimentos
(RIZZINI & MORS, 1995).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as características físicas
da palmeira babaçu e de seus respectivos frutos em duas áreas situadas no
entorno da Ilha do Bananal, além de verificar a quantidade de lipídeos extraídos
das amêndoas.
METODOLOGIA
Os frutos de babaçu foram provenientes de duas áreas localizadas no
entorno da Ilha do Bananal no município de Formoso do Araguaia (Serra das
Cobras e Fundação Bradesco, Escola de Canuanã) no Tocantins.
Em cada área foram escolhidos aleatoriamente 8 (oito) plantas, coletados
15 (quinze) frutos de cada planta e escolhidos os 10 (dez) melhores frutos. No
local da coleta foram observadas as características das plantas e os frutos foram
identificados. Após estas observações os frutos foram cortados, sendo que seis
foram cortados no sentido transversal e quatro longitudinal. Então foi medido a
espessura em milímetros do epicarpo, mesocarpo, endocarpo e amêndoa de
cada fruto além da verificação da quantidade de amêndoa dos frutos de cortes
transversal.
Para a extração do lipídeo foram agrupadas amêndoas de duas plantas
(10 + 10 frutos) de uma mesma área, e extraídos no aparelho soxhlet com
hexano por 6 horas usando a metodologia de MORETTO et al, (2002). A análise
dos lipídeos foi feita com três repetições.
Quanto às características as plantas de babaçu estudadas na Serra das
Cobras possuem altura entre 4,40 e 10,7m, diâmetro entre 73 e 102 cm e
número de folhas entre 14 e 21. Na Fundação Bradesco, Escola de Canuanã as
plantas possuem altura entre 3,74 e 6,7 m e diâmetro entre 85 e 117 cm e
número de folhas entre 12 e 21. A partir desta diferença percebe-se que prova-
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velmente são fragmentos de florestas distintas, ou seja, populações diferentes.
O diâmetro das palmeiras babaçu nas duas áreas não concorda com as observações de LORENZI et al, (2004) que cita que as palmeiras babaçu possuem diâmetro de 30 a 60 cm.
A composição típica dos frutos de corte transversal da Serra das Cobras e
Fundação Bradesco, Escola de Canuanã indicam que as espessuras médias dos
componentes do fruto babaçu variam em relação à área da coleta. Na Fundação
Bradesco os frutos apresentaram maior diâmetro e maior espessura do endocarpo,
em relação a Serra das Cobras, isto pode ser interessante na fabricação de carvão.
Os frutos que foram cortados no sentido longitudinal, apresentaram espessura do epicarpo, mesocarpo e endocarpo (incluindo amêndoa) maior na Serra
das Cobras em relação aos frutos da Fundação Bradesco, Escola de Canuanã.
A quantidade de óleo nas duas áreas variou entre 51,23% e 57,86%, sendo
que a menor quantidade de óleo apresentado foi na Fundação Bradesco, Escola
de Canuanã, com média de 50,5% de lipídeos não concordando com RIZZINE &
MORS (1995), quando diz que a quantidade de óleo contida nas amêndoas é de
60 a70 %.
Não foi detectada nenhuma relação do peso do fruto e da quantidade de
amêndoas presentes nos frutos sobre o teor de lipídeos.
Com base nos dados pode-se concluir:
1.
A Serra das Cobras apresentaram plantas maiores de menor diâmetro em relação a Escola de Canuanã;
2.
O diâmetro e endocarpo dos frutos da Escola de Canuanã é maior
do que da Serra das Cobras;
3.
O teor de óleo variou de 51,23% a 57,86 % e não há diferença entre
as áreas estudadas.
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INDICADOR DE QUALIDADE DO USO DA ÁGUA:
UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEITUAL E
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PRÓ-COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS*
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Luiz Renato D´Agostini 3.

INTRODUÇÃO
Diversos são os problemas gerados pelos usos conflitantes dos recursos
hídricos. Para melhoria da qualidade do sistema hídrico tornam-se necessários
planejamentos estratégicos que possam identificar as melhores alternativas para
auxiliar na tomada de decisão. Neste sentido, a adoção de ferramentas de avaliação e monitoramento como os indicadores de sustentabilidade são importantes
instrumentos na gestão dos recursos hídricos. Assim, revelam-se interessantes às

Projeto: Avaliação do Desempenho Ambiental no Uso da Água: identificando instrumentos
de gestão dos recursos hídricos na Sub-Bacia do Ribeirão São João – Unitins/
Petrobras/CNPq.
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possibilidades a partir do estabelecimento do Índice-Indicador de Qualidade de
Uso da Água – IQUA (D’AGOSTINI, 2005). Para os objetivos desse trabalho identificou-se como sendo relevantes as diretrizes apontadas no Plano das Bacias
Hidrográficas do entorno de Palmas-TO (2004). Mais especificamente no que se
refere à proposta para formação, instalação e operação do Comitê das Bacias
Hidrográficas do entorno de Palmas. Pois, neste contexto se dá o estabelecimento
dos mecanismos e instrumentos para acompanhar os processos de gestão dos
recursos hídricos.
A metodologia para o estabelecimento do IQUA foi aplicada tanto para o
contexto da Microbacia do córrego São Joãozinho, como para a área de
abrangência da sub-bacia do ribeirão São João, que está inserida na APA Serra
do Lajeado, localizada entre os municípios de Porto Nacional e Palmas. O presente artigo visa apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da sub-bacia do ribeirão São João. Para o estabelecimento do IQUA foi
necessário acompanhar as campanhas de levantamento dos dados de quantidade e qualidade da água. Com base nesses dados e dispondo da metodologia
apropriada foi possível avaliar o desempenho ambiental do ser humano no uso
da água, bem como a efetividade do IQUA como instrumento na gestão dos
recursos hídricos.
METODOLOGIA

O desenvolvimento da pesquisa aconteceu em duas fases: A primeira fase
voltada ao inventário da situação e do estado da arte da gestão dos recursos
hídricos no Tocantins, à forma do meio e à caracterização da quantidade e da
qualidade da água no contexto da sub-bacia do ribeirão São João, segundo procedimentos analíticos de levantamento da precipitação, vazão e de parâmetros
físico-químicos da água. Nesta fase foram realizados trabalhos de laboratório,
bem como diretamente no campo. A segunda fase compreende o trabalho de
sistematização voltada ao enquadramento das relações de uso, de acordo com
os procedimentos previstos no IQUA.
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Para aplicação do IQUA delimitou-se a área da microbacia do córrego São
Joãozinho em duas seções. A seção I com 1.675,30 ha compreende uma área
que inclui as nascentes do córrego São Joãozinho. Na seção II compreende a área
de 1.174,40 ha, a montante do local de confluência entre o córrego São Joãozinho
e o ribeirão São João. A coleta dos dados para aplicação do IQUA foi dividida em
duas fases, a 1ª fase corresponde ao período de janeiro a julho de 2006 e a 2ª
fase do período de outubro de 2006 a junho de 2007. Cada fase foi dividida em
três campanhas.
Na execução das campanhas referentes às fases da pesquisa, foram
coletados os dados de quantidade de entrada e saída de água (precipitação e vazão) e os dados de qualidade da água (parâmetros físico-químicos). Os dados de
entrada de água foram obtidos pelo monitoramento da Estação Meteorológicas II a
partir de outubro de 2005 a julho de 2006, para uma melhor avaliação dos índices
pluviométricos. Essa Estação foi instalada na nascente do São João localizada na
fazenda Bom Pastor. Para as campanhas referentes ao período de outubro de 2006
a junho de 2007 foram utilizados os dados da estação meteorológica do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) Palmas 10º distrito, pois estação Meteorológica
II estava com problemas técnicos. Objetivando determinar a quantidade de saída da
água foram utilizados os dados de vazão coletadas nas seções da microbacia, na
microbacia do córrego São Joãozinho e na sub-bacia do ribeirão São João. Esses
dados foram coletados por meio de medições de réguas fluviométricas e medições
da seção transversal dos corpos hídricos com o auxílio de molinete.
Os dados de qualidade foram determinados a partir das coletas em 7 pontos distintos, composta de campanhas realizadas no período de janeiro a julho de
2006 e de outubro de 2006 a junho de 2007. Posteriormente estas amostras
foram analisadas no laboratório de Geomorfologia e Hidrologia da Unitins GEOHIDRO e no Laboratório de Microbiologia da UFT. Os parâmetros utilizados
para determinação da qualidade de saída foram: pH, turbidez, condutividade,
oxigênio dissolvido, nitrogênio total, fósforo total. Para o cálculo da qualidade de
saída do sistema foi utilizado um aplicativo IQUA versão 0.8.5.0, nesse simulador
é efetuada a alimentação de dados referentes a cada parâmetro, gerando as
curvas correspondentes aos parâmetros utilizados, as notas e o índice de qualidade da água para cada ponto de coleta.
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Para aplicação do IQUA é necessário identificar o Custo Ambiental (CA), que
é o objeto de avaliação da qualidade das relações ambientais no uso da água.
Assim, admite-se um valor 1,00 para o custo ambiental máximo e valor 0,00 para
o custo ambiental mínimo. Quanto menor o custo ambiental melhor será a qualidade do uso da água conforme as equações de D’AGOSTINI (2004):
IQUA = 1- (CA)
Onde:
CA=f(CAD, CAI, CAA);
0<CA
1
0<CA£1
Em que:
CA = Custo Ambiental Total
CAD = Custo Ambiental Direto (relações de VSQS/ VEQE)
CAI = Custo Ambiental Indireto (relações VSQS/ VDQD)
CAA = Custo Ambiental Adicional
CAD = (1 – Q S/Q E ) x (V S/V E)
Onde:
QS = Qualidade de água que sai do sistema de interesse
QE = Qualidade de água que entra no sistema de interesse
VS = Quantidade de água que sai do sistema de interesse
VE = Quantidade de água que entra no sistema de interesse
CAI S = ((1 – Q S/Q D) x log (V S + 1)/ log (V D + V S )) 1/2
Em que:
QD = Qualidade da água no curso de destino.
QS = Qualidade de água que sai do sistema de interesse.
VD = Quantidade de água no curso de destino.
VS = Quantidade de água que sai do sistema de interesse
Na determinação do 1- CAIS foi utilizada a seguinte equação:
1-CAI S= CAD 1-CAI S
O IQUA resulta então de:
IQUA = 1 – CAD (1 - CAIs)

As “Ajuda Memórias” são documentos que apresentam o registro das reuniões realizadas
pelos membros do GT – Pró-CBH.
1
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de formação do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) no entorno
do Lago da UHE - Luís Eduardo Magalhães é descrito aqui com a Ajuda Memória1 .
Tal processo iniciou com a elaboração do diagnóstico sobre a situação dos recursos hídricos no Tocantins em setembro de 2003. Em maio de 2004, foi criado o GT
pró-comitê de bacias que é constituído por usuários da água, representantes da
sociedade civil organizada e poder público. Contando com a participação de 67
pessoas, sendo 32 instituições, ressaltando que somente 18 estão devidamente
formalizadas, tendo um representante titular e outro suplente.
Conforme previsto no cronograma de atividades foram realizados contatos
com os representantes do GT, e por meio da Secretária de Recursos Hídricos e
Meio Ambiente foi possível obter acesso a 12 documentos denominados, Ajuda
Memória. Esses registros correspondem ao período de junho de 2004 a novembro de 2005. Nessas reuniões foram definidos os atores locais; as estratégias
para viabilização de recursos financeiros; estratégias para mobilização social;
estratégias para divulgação e informação; capacitação dos integrantes do grupo
com palestras e oficinas.
Nos anos de 2004 e 2005 nas atividades do GT observou-se um bom nível
de participação dos atores envolvidos, onde foi possível identificar problemas
relacionados aos recursos hídricos, bem como o alcance dos resultados previamente estabelecidos. Com isso, permitiu a partir do consenso, a construção coletiva
do plano de trabalho, principal instrumento de planejamento das próximas
atividades a serem desenvolvidas em prol da formação do Comitê de Bacia no
Entorno do Lago da UHE Luís Eduardo Magalhães.
No ano de 2006 ocorreu uma única reunião para comunicar mudanças de
ordem estruturais. Já no ano de 2007 apesar dos incentivos para retomada das
atividades não foi realizada nenhuma reunião, demonstrando o desinteresse do
grupo e do poder público. Durante o desenvolvimento do estudo as várias tentativas de colaborar com o grupo e voltar a estabelecer um cronograma de reuniões
foram frustradas.
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ANÁLISE DOS DADOS DE QUANTIDADE E QUALIDADE
Com base nos dados de qualidade de entrada, saída e destino referente às
áreas estudadas apresentados na (Tabela 1 e 2). Nota-se que nas fases da pesquisa
possivelmente as alterações na qualidade se deram basicamente por efeitos de
vazão muito alta na época da coleta (sedimentos em grande quantidade). As qualidades de saída QS são tão mais baixas quanto maior a quantidade de entrada VE. A
qualidade de entrada QE na seção I e na microbacia tem o valor 1,00 (qualidade
ideal), representado pela água da chuva. A qualidade de entrada QE na seção II foi
menor que nas demais áreas com valor de 0,745 para 3ªcampanha na segunda fase
da pesquisa. Quanto aos dados de qualidade de saída QS a segunda fase da pesquisa, na seção I apresentou o maior valor de 0,904 referente a 2ª campanha, onde
ocorreu pouca perda de qualidade se comparada com os dados de qualidade de
entrada QE. Enquanto que nas áreas da seção II e microbacia na 1ª campanha referente à primeira fase do estudo, registrou o menor valor, de 0,218 para as duas áreas,
pois a área da microbacia é a área de destino da seção II, portanto os valores de
qualidade de saída são os mesmos. O baixo valor de Qs possivelmente se deu por
influencia do período chuvoso onde há um aumento na vazão, provocando alterações na qualidade da água pelo o aumento de sedimentos no corpo hídrico. Na seção
I observou-se a maior qualidade de destino QD de 0,961 na 2ª Campanha na segunda
fase do estudo. Como a quantidade de entrada e a quantidade de saída foram
maiores nessa área e apresentou valores de qualidade de saída satisfatórios, isso
interferiu em um QD elevado para essa área. O valor de 0,758 foi o menor valor de QD
para as diferentes fases da pesquisa, que foi registrado na Seção I na 3ª campanha.
Para essa área a qualidade de saída foi satisfatória, mas os dados de quantidade de
entrada e saída foram menores se comparados com as demais áreas.
CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO USO DA ÁGUA - IQUA
A variação do IQUA ocorre no intervalo de 0 a 1, para a determinação do
IQUA é necessário o cálculo do custo ambiental (direto e indireto). Com base nos
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Sub-bacia

Microbacia

Seção II

Seção I

26,966 3,600
19,263 3,600

Camp2
Camp3

0,869

0,869

21,007 3,600

1,670

Camp3

0,869

0,869

0,869

0,869

0,830

0,830

0,830

VEm

Camp1

2,369

Camp2

1,518

Camp3
1,828

1,806

Camp2
Camp1

1,583

0,982

Camp3
Camp1

1,075
1,393

Camp2

VE

Camp1

V

0,987

0,976

0,969

1

1

1

0,886

0,798

0,787

1

1

1

VS

QS

VD

0,887 0,557 2,890

0,557 6,235

0,227 0,557 4,729

0,694 0,380 1,200

0,227 0,380 1,200

0,218 0,380 1,200

0,694 0,380 1,200

0,227 0,380 1,200

0,218 0,380 1,200

0,677 0,472 1,812

0,358 0,472 2,223

0,382 0,472 1,905

QE

CAD
0,482

CAIs

0,327 0,662

0,270

0,930 0,081 0,277

0,948 0,057 0,268

0,935 0,073

0,788 0,323 0,668

0,834 0,228 0,684

0,800 0,295 0,672

0,774

0,799 0,252 0,672

0,780 0,284 0,665

0,758 0,446 0,484

0,803 0,314 0,472

0,770 0,407

QD

Tabela 1
1-Sistematização do IQUA para o período de janeiro a julho de 2006.
IQUA IQUAm

0,341

0,163 0,837 0,855

0,123 0,877

0,148 0,852

0,687 0,313 0,339

0,627 0,373

0,670 0,330

0,685 0,315

0,636 0,364

0,656 0,344

0,660 0,340 0,390

0,543 0,457

0,628 0,372

1-CAIs

Jornada de Iniciação Científica da Unitins

Sub-bacia

Microbacia

Seção II

Seção I

0,869

22,868 3,600

45,102 22,868 3,600
5,495

0,869

Camp3

1,997

1,997

Camp2

Camp3

0,869

0,869

0,869

0,869

0,830

0,830

0,830

VS

18,008 22,868 3,600

4,016
0,420

Camp2

1,997

1,653

1,653

1,653

1,215

1,215

1,215

VEm

Camp1

1,556

Camp3
Camp1

2,485
1,003

Camp2

0,370

Camp3
1,471

2,361

Camp2
Camp1

0,915

Camp1

VE

QD

CAD

2,045 0,886 0,192

VD

0,275 4,729 0,901 0,113

0,448 1,200 0,833 0,240

0,660 1,200 0,897 0,148

0,537 1,200 0,860 0,201

0,448 1,200 0,810 0,209

0,660 1,200 0,883 0,170

0,537 1,200 0,840 0,212

0,436 2,045 0,771 0,385

0,904 2,045 0,961 0,066

0,719

QS

0,925 0,666 2,890 0,955 0,044

0,994 0,672 6,235 0,955 0,051

0,979

1

1

1

0,745

0,976

0,899

1

1

1

QE

Tabela 2- Sistematização do IQUA para o período de outubro 2006 a junho de 2007.
1-CAIs

0,241 0,093 0,907

0,228 0,100 0,900

0,354 0,245 0,755

0,630 0,590 0,410

0,477 0,368 0,632

0,568 0,501 0,499

0,620 0,552 0,448

0,466 0,388 0,612

0,557 0,503 0,497

0,499 0,620 0,380

0,854

0,514

0,519

0,647

0,670

IQUA IQUAm

0,184 0,108 0,892

0,328 0,330

CAIs
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dados apresentados na (Tabela 1 e 2), o maior valor de CAD foi encontrado na
Seção I com destaque para 3ª campanha com valor de 0,446 referente a primeira
fase da pesquisa. O menor valor foi de 0,044 na área da sub-bacia respectivo a 3ª
campanha para segunda fase da pesquisa. Pode-se observar que, quanto maior o
valor do CAD menor será a efetividade do uso da água, o CAD é caracterizado
direta e exclusivamente a partir de água utilizada. Quanto ao CAIs o de maior valor
foi encontrado na área da microbacia, na 2ª Campanha com valor de 0,684 na
primeira fase da pesquisa. O menor valor de CAIs foi de 0,108 registrado na área
seção I na 2ª Campanha na segunda fase da pesquisa. Esses valores de CAIs deuse pela redução do potencial ambiental resultantes das perdas de qualidade e
quantidade de saída e qualidade e quantidade de destino. Sendo que na Seção I
foi onde ocorreu a menor perda.
O maior valor do IQUA foi registrado na área da sub-bacia com destaque
para 2ª e 3ª Campanhas correspondente a segunda fase da pesquisa com valores de 0,900 e 0,907 respectivamente. Conferindo uma ótima qualidade de uso
da água na sub-bacia, isso em decorrência dos baixos valores de CAD e CAIs.
Enquanto que o menor valor do IQUA foi obtido na área da Microbacia 3ª campanha referente à primeira fase da pesquisa com valor de 0,313, o baixo valor do
IQUA está relacionado com os custos ambientais para essa área. Observa-se que
no geral os melhores desempenhos ambientais no uso da água foram na segunda fase da pesquisa correspondendo ao período de outubro de 2006 a julho de
2007. Os resultados do IQUA na área da sub-bacia São João foram similares aos
obtidos por NEGRI (2002) e EXTERCKOTER (2006) onde encontraram valores
do IQUA >0,7.
A metodologia aplicada permitiu diagnosticar o desempenho ambiental do
uso da água no sistema de interesse, composto pela microbacia do córrego São
Joãozinho e a área de abrangência da Sub-Bacia do ribeirão São João. O Indicador
de qualidade do Uso da Água (IQUA) é uma metodologia de fácil aplicação, permite
através dos dados de qualidade e quantidade da água, determinar uma nota
objetiva do desempenho do uso da água. Mas, vale destacar, a importância de
realizar contínuas medições de precipitação e vazão para uma avaliação temporal dos fluxos e o monitoramento da qualidade da água. A proposta desse projeto
foi de apresentar o método do IQUA para os diversos interessados que compõe o
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GT Pró-CBH. Mas não foi possível pela falta de articulação do grupo que estão com
suas atividades paralisadas desde 2006. É importante salientar a necessidade
do grupo para mobilização da sociedade civil organizada, poder público e usuários
de água para a criação do comitê de bacias hidrográficas do entorno do lago da
UHE - Luis Eduardo Magalhães.
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QUALIDADE DO USO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA
CERAMISTA: IDENTIFICANDO INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DA CERÂMICA BETIM
Leonardo Gardés Cavalcante 1;
Fred Newton da Silva Souza 2;
Juliana Mariano Alves 2.

INTRODUÇÃO
O processo de fabricação de cerâmica vermelha passa pelas etapas de
extração da argila (lavra), preparação da matéria-prima, preparação da massa,
formação das peças (prensagem), completado pelo tratamento térmico e acabamento. A água utilizada como aditivo no processo de fabricação de peças cerâmicas deve ter boa qualidade, e estar disponível em quantidade satisfatória. Além
disso, a água esta presente em todo o processo produtivo, pois mesmo depois da
etapa de formação, as peças em geral continuam a conter água, proveniente da
preparação da massa. Então, para evitar tensões e, conseqüentemente, defeitos
nas peças, é necessário eliminar essa água, de forma lenta e gradual. Dessa
forma, o tratamento térmico através das etapas de secagem e queima possui
grande importância, pois dele depende o desenvolvimento das propriedades finais dos produtos.

Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas da
Universidade Federal do Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail:
leogardes_@hotmail.com.
2
Professor/Pesquisador; Núcleo de Pesquisa de Desenvolvimento e Avaliação de
Desempenho Ambiental – Nudam; Fundação Universidade do Tocantins – Unitins.
1
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Com o objetivo de formar uma nova consciência ambiental na comunidade
do ribeirão São João, por meio da implementação de um programa de avaliação
do desempenho ambiental em relações humano-meio que afetam a disponibilidade de água, o Projeto sub-bacia São João prevê dentre varias outras ações: o
estabelecimento de indicadores para monitoramento da qualidade do uso dos
recursos hídricos na sub-bacia do ribeirão São João. Em síntese, buscou-se a partir
do estudo de caso da Cerâmica Betim identificar um apropriado instrumento de
avaliação e orientação das relações de uso da água.

METODOLOGIA

A caracterização do processo produtivo levou em conta o contexto no qual
a Cerâmica Betim está inserida e os interesses existentes, especialmente no que
se refere ao potencial ambiental mobilizado (argila e água).
O entendimento de quando e como a água é utilizada nas várias etapas
de produção da cerâmica vermelha permitiu quantificar a água envolvida no processo produtivo. A matéria-prima (argila) foi amostrada para determinação da
densidade aparente (g/cm3) e o teor de umidade (%) contido no material.
Amostras da matéria-prima foram coletadas após a extrusão das peças
para quantificação da água envolvida no processo produtivo. Para tanto, utilizouse de 02 procedimentos: a) com o apoio de um anel coletor para amostras
indeformadas, foram coletadas 10 amostras de argila em 03 momentos diferentes (maio, junho e julho) para determinação da densidade aparente (g/cm3) e do
teor de umidade (%) contido no material extrusado; b) utilizando-se 10 peças
extrusadas do lote total de extrusão correspondente, foi determinado por diferença de peso o teor de umidade (%) contido no material nas diferentes etapas do
processo (extrusão, secagem e queima).
Após definidos os pontos de coletas e medições, a obtenção do IQUA
envolveu a caracterização do potencial ambiental mobilizado [PA = f(V, Q, R)], e do
custo ambiental representado pela redução desse potencial ambiental.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dos ensaios realizados mostram que a densidade aparente
média do material extrusado é de 0,48 (g/cm3), e o percentual de umidade é de
29,7 (%). Assim, uma peça que pesa em média 3,3 (Kg) contém aproximadamente 1 litro de água. Todavia, a quantidade de água envolvida na produção (VE) é
limitada uma vez que a Cerâmica Betim apresenta uma capacidade instalada de
produção de 10 mil peças diária, ou cerca de 1250 peças por hora.
O poço semi-artesiano que abastece a Cerâmica Betim possui uma vazão
média de 78,5 (L/s), enquanto que o córrego São Joãozinho, fonte de abastecimento alternativa possui uma vazão média de 869,7 (L/s).
Conforme descrito na seção ‘metodologia’ o IQUA é calculado a partir do
custo ambiental indireto de entradas (CAIE) que decorre de relações VE/VF, ou seja,

CAI E =

log(VE + 1)
log(VF + 1)

mas, também do custo ambiental adicional de entradas (CAAE) que decorre de
irregularidades em VE na entrada, ou seja,
n

∑ (V − V )
i =1

CAAe =

2

i

m

n
2

⎛ n
⎞
2
⎜ ∑ Vi − Vm ⎟ + (n − 1)(− Vm )
⎝ i =1
⎠
n

Vi = a vazão de retirada da fonte ou empregada na produção é razão entre todo o
volume de água que flui e a iésima unidade de duração unitária na qual ocorre;
Vm = a vazão média ao longo do período considerado é a razão entre todo
o volume de água que flui e o número de unidades de duração n (dias)
contidas nesse período;

178

O Planeta Terra e a Sobrevivência do Ser Humano

n = a unidade de duração é definida pela periodicidade da medida de vazão.
A partir desses dados, e daqueles de vazão na fonte (VF) foi calculado o
IQUA mensal de janeiro a julho de 2007. Conforme se observa na Tabela-1
abaixo, os valores do IQUA decrescem à medida que se aumenta a produção, sendo maior em janeiro (0,859) e menor em julho (0,556).
Tabela 1 – Valores de IQUA mensal obtidos durante o período em estudo.
Mes

n

ÓVi

Vm

1-CAIe

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

4
5
11
15
15
15
20

1,042
1,563
2,865
4,288
4,566
4,878
6,285

0,260
0,304
0,260
0,286
0,304
0,325
0,314

0,837
0,785
0,691
0,619
0,608
0,595
0,546

1-CAAe

IQUA

0,854
0,961
0,919
0,945
0,954
0,980
0,972

0,859
0,792
0,712
0,636
0,622
0,601
0,556

O aumento da produção implica em maior retirada (Vi) de água da fonte
(VF), e consequentemente redução do potencial ambiental disponível. Portanto,
além dos significados encerrados nos valores do IQUA, este instrumento torna-se
útil à gestão dos recursos hídricos uma vez que permite avaliar o desempenho do
usuário de água. No (Gráfico 1) observa-se o comportamento do IQUA devido a
redução do potencial disponível.
Gráfico 1 – Comportamento mensal do
índice-indicador de qualidade de uso da água.
1,000
0,800
IQUA 0,600
0,400
0,200
0,000
JAN

FEV
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MAI
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Dada a importância das estações climáticas na sazonalidade da produção da cerâmica vermelha, o IQUA foi recalculado para os períodos de chuva e estiagem. Pelos valores apresentados na (Tabela 3), nota-se que o IQUA
dos períodos (0,470 e 0,433) não permite por si só discutir a qualidade das
relações que caracterizam o uso em estudo. Por outro lado, sendo dada continuidade ao monitoramento da Cerâmica Betim, esses valores de IQUA quando comparados a iguais períodos (meses ou estações climáticas) certamente
serão traduzidos em informações com significado para a melhoria do desempenho ambiental no uso da água.
Ainda com base nos dados da (Tabela 3), observa-se um número maior
de retiradas (n) no período de estiagem do que no período de chuvas, e também
maior vazão de retirada (Vi) e maior vazão média (Vm). Esse último aspecto é
determinante nos valores do IQUA, e esta diretamente associada a uma maior
produção de peças. Isso explica o IQUA dos períodos estarem tão próximos:
enquanto no período das chuvas a produção média diária foi de 8.058 peças, no
período da estiagem a produção média foi de 9.061 peças/dia trabalhado; a
redução de potencial ambiental decorrente de maior número de retiradas (n) e
de maior vazão de entradas (Vi), é equilibrada pela melhor eficiência na produção, ou seja, número de peças produzidas por dia.

Tabela 2 – Dados sistematizados para diferentes períodos (chuvas e estiagem), e para
diferentes fontes de abastecimento da Cerâmica Betim.
Período

n

ÓVi
Poço

Vm
1-CAIe
Semi-artesiano

IQUA

Chuvas
Estiagem

35
50

9,757
15,729

0,457
0,356

0,964
0,789

0,470
0,443

Chuvas
Estiagem

35
50

Córrego São Joãozinho
9,757
0,279
0,649
15,729
0,315
0,584

0,964
0,789

0,659
0,654
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A simulação referida anteriormente envolve apenas a mudança da fonte
de abastecimento da Cerâmica Betim. Portanto, ao considerar o Córrego São
Joãozinho como fonte de abastecimento, que apresenta uma vazão média de
869,7 (L/s), os valores de IQUA são ainda mais próximos para os diferentes períodos, mas bem superiores ao IQUA quando considerado o poço semi-artesiano
como fonte das retiradas. Como agora a vazão na fonte (VF) é mais de dez vezes
maior que a vazão do poço, o potencial mobilizado também é menor, mas o IQUA
é mais elevado.
Definido o IQUA pode-se dizer que a aplicação do método é bastante
simples. Porém, os resultados podem ser melhorados mediante maior rigor na
coleta dos dados. Der qualquer forma os resultado encerram em si mesmo o
desempenho ambiental da Cerâmica Betim no uso da água. Sendo assim, podese concluir que os valores de IQUA obtidos servem também como parâmetro de
avaliação para outras unidades de produção de cerâmica vermelha, e possibilita
traçar estratégias para a melhoria do desempenho ambiental no uso da água pela
indústria ceramista.
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ANÁLISE DA VEGETAÇÃO ARBÓREA DO CERRADO
A PARTIR DO USO DE GEOTECNOLOGIAS *
Márcia Rodrigues Oliveira 1;
Alan Kardec Elias Martins 2.

INTRODUÇÃO
O cerrado é uma das 25 áreas do mundo consideradas críticas para a conservação, devido à riqueza biológica e à alta pressão antrópica a que vem sendo submetido. Dos aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados iniciais (25% do
território nacional) restam, hoje, cerca de 350.000. (BALDUINO et al, 2005).
Fisionomicamente, mesmo quando não é perturbado por fogo, corte e pastoreio,
ocorre em todas as alturas e densidades da camada lenhosa, de floresta fechada,
em todas as formas intermediárias, até campo limpo graminoso (BALDUINO et al,
2005). Por meio da utilização de ferramentas de geotecnologia, foi possível identificar uma área de regeneração do cerrado sentido restrito,da vegetação arbórea do
cerrado, a partir da aplicação de metodologia de inventário florestal as características locais.Considerando que os trabalhos de inventário florestal permitem o conhecimento das espécies e suas estruturas sendo possível a conservação da
biodiversidade desse fragmento em regeneração. O uso de ferramentas em
geoprocessamento e sensoriamento remoto facilitam a análise, através dos mapas

Projeto: Rede de pesquisa do Mestrado de Ciências do Meio Ambiente da UFT em
Planejamento e Gestão de Usos de Reservatório e Sistemas Agrícolas Irrigados na
Bacia do Tocantins – Araguaia.
1
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temáticos de uso e cobertura da terra, uma vez que a paisagem está em constante
transformação natural e/ou antrópica (DUARTE e BRITO, 2005; Florenzano, 2002). O
presente estudo tem-se o objetivo de analisar a vegetação arbórea do cerrado da área de
regeneração do Centro Agrotecnológico de Palmas-TO, e apresentar as ferramentas disponíveis na metodologia científica para os estudos da vegetação do cerrado.
METODOLOGIA
A área de estudo situa-se na região Palmas-Sul (Figura 1), sendo a sub-bacia
do ribeirão São João, localizada em Palmas-TO, nas coordenadas UTM pontuais X:
788701 e Y: 8848840 UTM. A rede hidrográfica existente integra a bacia do rio
Tocantins, enquanto a malha viária está subordinada a rodovia TO-050. Visando a
caracterização da cobertura vegetal e do uso da terra nas áreas de estudo foram
utilizadas imagens de 2003 (SPOT com 5 metros de resolução espacial) cedidas pela
Prefeitura Municipal de Palmas. E como base cartográfica será considerada carta
planialtimétrica da DSG (folha da Vila Canela MI - 1644), na escala 1: 100.000 do
ano de 1979, visando a definição dos limites das áreas de estudo. A entrada e
análise de dados georreferenciados foram conduzidas no programa SPRING for
Windows, versão 4.2, sendo realizado primeiramente o pré-processamento das imagens envolvidas, a partir das operações de georreferenciamento registro e de normalização radiométrica obedecendo, neste último caso, a orientação de SHIMABUKURO
et al (1998). A classificação foi feita usando a metodologia visual, em tela do monitor,
utilizando-se o digitalizador do ArcGIS 9.1 e obedecendo aos padrões de análise; a
identificação dos objetos foi feita a partir da análise dos seguintes elementos da
imagem: tonalidade, cor, tamanho, forma, textura, padrão, altura, sombreamento,
localização e contexto. Concomitantemente, foi utilizado dados levantados em uma
área escolhida por apresentar caracteristicas fitossociológicas semelhantes á área
em estudo, em que obteve-se fácil acesso, e disponibilidade logística. Segundo
MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, (1974) o levantamento para a caracterização
fitossociológica da área de regeneração de Cerrado foi feito utilizando se um bloco
único, contendo 5 parcelas de 10m x 10m para cada fragmento mapeado, onde
forão amostrados todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (CAP), maior do

184

O Planeta Terra e a Sobrevivência do Ser Humano

que 5cm de circunferência, sendo identificadas por nome científico com respectiva
família, e estimada a sua altura (H) em metros.
Para calcular os referidos parâmetros foi utilizado o Software FITOPAC, que
o programa considera. Os parâmetros fitossociológicos calculados foram DA (Densidade Absoluta); DR (Densidade Relativa); DoA (Dominância Absoluta); DoR
(Dominância Relativa); FA (Freqüência Absoluta); FR (Freqüência Relativa) e, a
partir cuja soma dos valores relativos compõe destes, o valor de importância
conforme (MUELLER- DOMBOIS e ELLENBERG 1974).

Figura 01: Localização
da área em estudo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da classificação visual, foi gerado um mapa temático de uso e
cobertura do solo para identificar variadas classes nas áreas próximas da área de
estudo inserida no Centro Agrotecnológico de Palmas. Analisando o mapa podese observar que as classes temáticas que cercam essa área de regeneração
(Figura 3), refere-se a usos agrícolas como pastagem ,horto, plantios e construção civis de pequeno porte (laboratórios). Tais usos têm causado pressões
antrópicas que provavelmente estão dificultando os propágulos da vegetação
natural da área de regeneração em estudo. Ainda foi identificada as mata ciliares
em processo de regeneração, que necessitam de estudos específicos, visando
propiciar o potencial de crescimento das espécies arbóreas do cerrado. Dessa
forma, conhecer os padrões de uso e cobertura da terra de uma região é de
fundamental importância para apontar a tipologia de manejo aplicada ao solo,
identificando problemas ambientais que se configuram em decorrência do uso,
sendo por isso um suporte para o planejamento e gestão territorial (COLLARES,
2000). A partir dos dados adquiridos em levantamento de campo a, foram apontadas possíveis espécies nativas do cerrado, na área de regeneração do Centro
Agrotecnológico de Palmas-TO, e com a aplicação do método das parcelas verificou-se com o levantamento florístico, estudos das espécies são capazes de revelar diferenças que reflitam particularidades naturais ou pressões antrópicas diferenciadas em vegetações, trabalhos como este desenvolvidos em escalas temporais diferentes podem permitir a identificação espécies que possivelmente
permanecem em áreas diversas no decorrer dos processos de regeneração.
Os parâmetros fitossociológicos calculados foram densidade, freqüência e
dominância absolutas e relativas e, a partir destas, o valor de importância (MUELLERDOMBOIS & ELLENBEG, 1974). Foram amostradas 18 espécies de 15 famílias
botânicas. Foram relacionados 43 indivíduos em 0,013ha, correspondendo a
uma Densidade Total (DT) de 3440 indivíduos por hectare. A altura máxima das
espécies lenhosas foi de 6,75 m, a altura média foi de 2,34 m e a altura mínima
foi de 0,30 m. O diâmetro médio das plantas amostradas foi de 7,11 cm. A lista
das espécies coletadas em um fragmento de cerrado Sentido Restrito, obtidas em
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Figura 2: Localização da área de regeneração

Figura 3: Mapa temático da área em estudo
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um levantamento feito, com características semelhantes a área de de regeneração da sub-bacia São João, no Centro Agrotecnológico de Palmas-TO, está representada na (Tabela 1):
Tabela 1: Parâmetros fitossociológicos das espécies coletadas em um fragmento de cerrado
Sentido Restrito,obtidas em um levantamento feito em condições semelhantes a área de
regeneração da sub-bacia São João, no Centro Agrotecnológico de Palmas – TO, * FA:(
Freqüência Absoluta- %); FR:( Freqüência Relativa-%); DA: (Densidade Absoluta ind/hab);
DR:( Densidade Relativa-%); DoA(Dominância Absoluta m2/há);DoR ( Dominância Relativa
%); IVI (Índice de Valor de Importância (%) = FR + DR + DoR ) de uma espécie.
Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

VI

Salvertia convallariodora

60,00

10,71

400,0

11,63

2,9263

15,58

37,92

Davilla elliptica

60,00

10,71

480,0

13,95

2,1813

11,61

36,28

Qualea multiflora

60,00

10,71

320,0

9,30

1,5335

8,16

28,18

Tocoyena formosa

20,00

3,57

480,0

13,95

1,6677

8,88

26,40

Sclerolobium aureum

20,00

3,57

80,0

2,33

3,5800

19,06

24,95

Connarus suberosus

20,00

3,57

240,0

6,98

1,4064

7,49

18,03

Myrcia sp

40,00

7,14

240,0

6,98

0,3986

2,12

16,24

Erythroxylum suberosum

40,00

7,14

240,0

6,98

0,2456

1,31

15,43

Anacardium occidentale

20,00

3,57

80,0

2,33

1,5291

8,14

14,04

Annona coriacea

40,00

7,14

160,0

4,65

0,3979

2,12

13,91

Ouratea hexasperma

20,00

3,57

80,0

2,33

1,4670

7,81

13,71

Stryphnodendron obovatum 40,00

7,14

160,0

4,65

0,1994

1,06

12,86

Asteraceae

20,00

3,57

80,0

2,33

0,3367

1,79

7,69

Casearia sylvestris

20,00

3,57

80,0

2,33

0,3367

1,79

7,69

indeterminado

20,00

3,57

80,0

2,33

0,2300

1,22

7,12

Erythroxylum tortuosum

20,00

3,57

80,0

2,33

0,1949

1,04

6,93

Vochysia sp

20,00

3,57

80,0

2,33

0,0917

0,49

6,39

Dyospiros hispida

20,00

3,57

80,0

2,33

0,0635

0,34

6,24
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As espécies que apresentaram a maior Densidade Relativa (DR) foi Davilla elliptica
(Lixeirinha) e Tocoyena formosa (Genipapo-bravo) com 13,95% cada, seguida de
Salvertia convallariodora (Chapéu-de-couro) (11,63%) e Qualea multiflora (paude-tucano), com 9,30%. As espécies que apresentaram maior dominância relativa (DoR) foram Sclerolobium aureum (Carvoeiro) (19,06%), Salvertia convallariodora
( (15,58%) e Davilla elliptica (11,61%). As espécies que apresentaram o maior Índice
de Valor de Importância (IVI) foram Salvertia convallariodora (37,92%), Davilla elliptica
(36,28%), Qualea multiflora (28,18%), Tocoyena formosa (26,40). Observou-se que
a área em relação aos dados obtidos, os parâmetros IVI, reflete o grau de importância ecológica das espécies no local,considerando os parâmetros relativos de densidade, frequência e dominância,observando que essas áreas necessitam de um
monitoramento eficiente nas áreas de regeneração. A área apresentou um potencial
de crescimento das espécies arbórea do cerrado, pois é de grande importância, a
adoção de medidas que visem à conservação da área, que foi antropizada, com a
construção do Centro Agrotecnológico de Palmas. Sendo assim a importância desse
estudo foi de fornecer estimativas da área de regeneração, e através de dados
obtidos em uma área com características semelhantes, relaciona-se aos parâmetros
fitossociológicos das espécies arbóreas do cerrado. O método das parcelas mostrouse eficiente, pois abrangeu um número maior de variedade de espécies e famílias,
possibilitando assim uma análise mais completo da área escolhida para o estudo na
área de regeneração.
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AVALIAÇÃO DO USO E MANEJO DAS TERRAS NA
MICROBACIA DO CÓRREGO TABOCA – AMPLIANDO
A NOÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL
Rogério Tavares de Almeida Júnior 1;
Fred Newton da Silva Souza 2;
Juliana Mariano Alves 2.

INTRODUÇÃO
A questão do desenvolvimento rural sustentável tem suscitado intensos
debates e influenciado inúmeras políticas e programas governamentais voltados
à sustentabilidade da atividade agrícola. Com isso, a avaliação de projetos e
tecnologias voltados ao desenvolvimento rural sustentável demanda um primeiro
e importante passo: reconhecer que somente a partir de adequados indicadores é
que se pode avaliar o sucesso de um projeto.
Diante do desafio colocado pelo Projeto Sub-bacia São João, buscou-se
através deste estudo identificar um apropriado instrumento de avaliação e
orientação das relações de uso e manejo das terras no contexto da Microbacia
do Córrego São Joãozinho. Nessa busca, revelou-se bastante apropriada as
possibilidades a partir de uma abordagem que propõe avaliar e orientar as
relações homem-meio agrícola, o Índice-Indicador de Qualidade das Relações
de Uso e Manejo das Terras (IQRM), fundamentado e descrito em D’AGOSTINI
& SCHLINDWEIN (1998).
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2
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Com isso, além de promover uma discussão em torno da sustentabilidade
das relações de uso e manejo das terras no contexto do Projeto Sub-bacia São
João, são apontadas as práticas mais apropriadas às condições locais, bem como
as técnicas complementares capazes de serem traduzidas em referências para a
melhoria do desempenho ambiental entre agricultores e comunidades abrangidas.
METODOLOGIA
A área de abrangência do presente estudo compreende a microbacia formada pelo córrego Taboca, situada na Sub-Bacia do Ribeirão São João, em Palmas-TO.
O tamanho da amostra (n = número de propriedades) foi definido dentro do
universo compreendido pelas propriedades rurais da microbacia, sendo composta por 13 (onze) propriedades. Trata-se de uma amostragem intencional, que
conforme SELTIZ et al. (1987) envolve a escolha dos casos julgados típicos da
população, nesse caso representado pelas diferenças de uso da terra, condições
do meio e procedimentos de manejo.
O estudo foi realizado em três fases: i) caracterização da área de estudo
definida pela microbacia hidrográfica, levando-se em consideração sua localização
em relação à área da sub-bacia e ao território do próprio município, incluindo os
aspectos físicos, bióticos e sócio-econômicos; ii) aplicação do IQRM durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007, quando foi realizado o inventário das situações a
partir da delimitação das glebas (usos preferenciais, características do meio e procedimentos de manejo) utilizando-se observações de campo, entrevistas com os agricultores e consultas aos relatórios do Projeto Sub-Bacia São João; iii) enquadramento
da qualidade das relações de uso, envolvendo os seguintes procedimentos:
I) quantificação do custo entrópico1 com base nas situações de manejo
levantadas, o qual é obtido pela razão entre o somatório do custo entrópico
de cada modalidade dos componentes de manejo e o número de modalidades verificadas. O custo entrópico de cada gleba é então dado pela média dos custos entrópicos de cada componente de manejo;
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II) enquadramento da classe de qualidade da relação de uso para cada um
dos critérios com base nos usos preferenciais e nos atributos do meio, a
qual é definida pela ponderação dos produtos entre os valores de classe de
uso preferencial à luz de cada critério e a respectiva importância definida
pelo grupo de custo entrópico;
III) definição das categorias de adequação da relação homem-meio a partir de
intervalos de valores de classe de qualidade da relação de uso (A, B, C, D ou E).
A metodologia de obtenção do IQRM, além de referir-se à qualidade das
relações de uso atual, permite apontar limitações de uso e indicar possibilidades
de melhor promover condições à sustentabilidade em relações homem-meio agrícola a partir da seguinte notação

n

N

K i m,

em que:
N é categoria de adequação (de A a F) das relações de uso atual;
K é o critério (Conservacionista=P; Operacional=O; Edafo-econômico=E)
de maior “peso” na definição do valor da classe de relação de uso;
i é a característica do meio (declividade=d, pedregosidade=s,
profundidade=z, fertilidade=f, drenagem=e) que mais limita a categoria de
adequação da relação de uso;
m é a natureza de procedimentos de manejo (conservacionista=p,
operacional=o e edafo-econômico=e) que mais elevam o custo entrópico
do processo produtivo;

1
Fisicamente, custo entrópico refere-se à fração da demanda energética de um processo produtivo que não pode se converter no produto desejado. No método do IQRM, no entanto, custo
entrópico tem um significado só análogo àquele da física, e através do qual é possível comparar
indiretamente processos produtivos com custos entrópicos reconhecidamente diferentes.
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n é a categoria de adequação que expressa o potencial da classe de relação de uso na extensão do meio (A a D). Se n = N, a melhoria de categoria
de adequação só é possível se a opção de uso preferencial mudar, e se n #
N significa que a melhoria na categoria de adequação pode se dar melhorando apenas a qualidade da relação de uso (manejo).
Feito o enquadramento de adequação da relação homem-meio agrícola em
cada uma das glebas, a síntese de significados dessa adequação é expressa no
Índice-Indicador da Qualidade das Relações de Uso e Manejo das Terras (0=IQRM=1).
Para cada valor de classe de qualidade da relação de uso, atribui-se um valor relativo
que varia de forma inversamente proporcional ao valor dessa classe. A partir desse
valor relativo, a ponderação da qualidade da relação de uso agrícola é obtida pelo
somatório do produto entre a fração da área de cada gleba e o valor relativo correspondente à qualidade da relação de uso sobre ela mantida, ou seja,

n
IQRM =
i=1

Vi.Ai

em que:
IQRM é o índice-indicador de qualidade da relação homem-meio agrícola;
Vi é o valor relativo da classe de qualidade da relação de uso da gleba i;
Ai é a fração da área correspondente à gleba i;
n é o número de glebas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização e contextualização da área de estudo
Na região predomina o clima úmido ou sub-úmido com precipitação média
anual de 1500 mm e pequena deficiência hídrica, definido como C2WA (Método
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de Thornthwaite). A vegetação dominante é a Savana (Cerrado) desenvolvida sobre classes de solo como Latossolos, Areias Quartzosas, Plintossolos e
Concrecionários. Segundo os levantamentos do Projeto Sub-Bacia São João foram
observadas as seguintes coberturas vegetais e usos do solo: cerrado; campocerrado; matas ciliares; cultivos anuais; pastagens; fruticultura; e olericultura. Todos esses aspectos somados a relevo predominantemente plano ou suave ondulado (200 a 300 m), mas associado a encostas e serras (500 a 600 m), confere
aos solos significativo potencial erosivo.
O presente estudo engloba 13 (onze) propriedades localizadas na
microbacia do córrego São Taboca, situada na sub-bacia do ribeirão São João. A
microbacia em estudo apresenta uma área total de 1484 hectares.
A qualidade da relação homem-meio
Após a divisão da microbacia em seções foi realizado o inventário de situações, resultando na delimitação de 51 glebas no total, a maioria delas envolvendo o
uso preferencial “culturas anuais” (50,98%), seguido de “pastagens” (25,49%), “culturas perenes” (17,65%) e “olerícolas” (5,88%). Em relação à área, as glebas com
uso preferencial “pastagens” somam 93,50 ha, e 86,54% de toda a área avaliada;
“culturas anuais” com 11,14 ha, correspondentes a 10,31% do total; “culturas perenes” com 3,00 ha (2,78%); e “culturas anuais” com 0,40 ha e 0,37% do total da área.
Custo Entrópico
Os valores de custo entrópico nas glebas das propriedades avaliadas são
definidos levando-se em consideração os diferentes usos preferenciais. Conforme se verifica no (Quadro 1), o valor mais elevado do custo entrópico (2,15) foi no
uso preferencial olerícolas que abrange 3 das 51 glebas estudadas. Na seqüência, em ordem decrescente de custo entrópico seguem o uso preferencial culturas
anuais (1,88), cult uras perenes (1,66) e pastagens (1,22).
Por esses valores, mesmo que ainda bastante baixos á luz do que poderia
ser considerado alto na sistematização do método do IQRM, pode-se apontar o
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uso preferencial olerícolas como o de maior intensidade de manejo, especialmente por envolver uso de insumos externos como sementes e fertilizantes, e um
maior dispêndio energético com tratos culturais. Já o uso preferencial pastagens
apresentou o menor valor de custo entrópico devido ao manejo pouco intenso. Da
mesma forma, e de maneira geral, considerando-se todas as 51 glebas, o custo
entrópico médio (1,30) indica tratar-se de sistemas de produção que apresentam
procedimentos de manejo pouco intensos.
Quadro 1: Valores de custo entrópico para diferentes usos preferenciais, levando-se em conta
a situação atual de uso e manejo das terras.
Uso
Preferencial

Nº de
glebas

Área
(ha)

Custo
entrópico
médio*

Culturas Anuais

26

11,14

1,88

Culturas Perenes

9

3,00

1,66

Olerícolas

3

0,40

2,15

Pastagens

13

93,50

1,22

Custo entrópico
médio em todas
as glebas**

1,30

*calculado pelo somatório do produto entre os valores de custo entrópico e a respectiva área
de cada gleba para um determinado uso preferencial, dividido pelo somatório da área das
glebas submetidas a esse uso.

Valores de IQRM
Conforme se apresenta na (Figura 1), os valores de IQRM são referentes às
13 propriedades avaliadas no estudo e refletem a qualidade das relações de uso
e manejo atuais das terras na microbacia do córrego Taboca. Os resultados apontam um intervalo de 0,28 na variação do IQRM (0,59 a 0,87), com um valor médio
ponderado de 0,75.
Verifica-se que apenas quatro das propriedades apresentaram IQRM superior
à média. Na propriedade B, isso está diretamente relacionado a uma boa combinação de uso preferencial, sobretudo culturas anuais e pastagens, com baixos valores
de custo entrópico, 2,1 e 1,2 respectivamente. O IQRM nessa propriedade também é

196

196

O Planeta Terra e a Sobrevivência do Ser Humano

resultante das boas características físicas do meio, como a ausência ou pouco
significância de pedras, topografia plana e boa profundidade do solo.
A Notação (nNKim) e o grau de adequação da relação
A partir dos resultados obtidos na avaliação da qualidade de uso e manejo
em cada gleba, obtém-se uma notação genérica (nNKim) que sintetiza e auxilia a
descrição dos resultados. Entre as 51 glebas avaliadas, os valores da classe de
qualidade das relações de uso permitem distinguir três categorias de adequação
da relação homem-meio (A, B e C). Porém, pelas notações obtidas identificaramse 29 distintas situações, as quais representam diferentes graus de adequação
da relação de uso e manejo das terras. A situação que mais se repete foi encontrada em 9 glebas, sendo que 3 destas estão relacionadas ao uso preferencial “pastagens” e 6 estão relacionadas ao uso preferencial “culturas anuais”, e corresponde
à notação BBEsp, a qual possui o seguinte significado:

Figura 1: IQRM nas 13 propriedades avaliadas na microbacia do córrego Taboca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificada a aplicabilidade da metodologia do IQRM no contexto estudado,
de alguma forma ficam ratificadas as avaliações positivas feitas por ALVES (2001)
e SOUZA (2005), de que essa metodologia revela-se um instrumento de orientação de procedimentos capazes de promover melhorias nas relações de uso e
manejo das terras. Diante dos valores de IQRM verificados para as diferentes
propriedades agrícolas, de fato constatou-se diferenças no grau de adequação
dos procedimentos de uso e manejo das terras. Assim, os resultados obtidos para
as diferentes situações em que se encontram as propriedades agrícolas podem
ser desde já considerados importantes informações para orientar a identificação
de alternativas tecnológicas capazes de promover a melhoria das relações homem-meio nesse contexto.
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CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS
BENEFICIADAS PELO PRONAF MULHER
Alessandra Florentina de Souza Campos ¹;
Suely Cabral Quixabeira Araújo ².

INTRODUÇÃO
A inserção econômica das mulheres é marcada pela pobreza e pela
invisibilidade de suas atividades produtivas. As desigualdade das mulheres no
campo também têm forte expressão na reforma agrária. A luta pela reforma agrária no Brasil já mobilizou milhões de trabalhadores rurais e as mulheres sempre
estiveram presentes nessas lutas.
A família representa decisivo papel no acesso à terra e o acesso das mulheres aos lotes da reforma agrária se deu predominantemente entre as mulheres casadas. Além do acesso às políticas públicas, as mulheres rurais têm baixa
participação nas decisões sobre as políticas e no exercício do controle social do
estado.
Em relação ao Pronaf Mulher, evidencia-se que as atividades desenvolvidas na propriedade pelo homem tomam sempre a conotação de provedoras da
família, enquanto que as atividades desenvolvidas pelas mulheres ainda são vistas como complementares. Segundo BONI (P. 298,2004):
A socialização da mulher rural foi muito dura; ela foi
educada para aceitar o que os homens decidem ou, se

¹ Estudante do Curso Normal Superior do Campus de Palmas da Fundação Universidade do
Tocantins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: alessandrasousa78@yahoo.com.br.
² Professora; Diretoria de Ensino a Distância – EaD; Curso de Serviço Social; Fundação Universidade
do Tocantins – Unitins.
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não para aceitar, para não decidir. Isso sempre foi uma
tarefa de seu pai ou de seu marido. Não é “tranqüilo”,
como os dirigentes (sindicais) afirmam buscar a igualdade na família pois ali existem muitas diferenças.
O Pronaf foi criado em 1995 e implantado oficialmente em 1996 pelo
Ministério da Agricultura. A primeira tentativa de garantir o acesso da mulher
agricultora ao crédito do Pronaf aconteceu em 2001 com uma portaria que estabelecia que 30% dos recursos deste crédito deveriam ser destinados às mulheres.
Dentro do Pronaf foi criado uma nova modalidade, o Pronaf Mulher com o
objetivo de atender às necessidades de crédito de investimentos para projetos específicos de interesse da mulher agricultora. A criação de linhas de crédito para mulheres tem sido uma maneira de incentivar a participação feminina na agricultura.
O objetivo geral do nosso projeto é fazer um levantamento das mulheres que
acessaram o crédito do Pronaf Mulher, identificar as instituições, Ongs que acessoram
a viabilização dos projetos, explicitar o papel ocupado pela mulher na propriedade
rural e a importância do crédito e traçar o perfil da trabalhadora rural beneficiada.
A mulher é de grande importância na propriedade rural e o acesso ao crédito é uma forma de investimento que não só ajudará no sustento da família, mas
também fará com que ela seja mais reconhecida. Um caminho se abre para a
oportunidade de renovar a participação da mulher no campo, que junto ao PronafMulher tem buscado e experimentado avanços nesse sentido.
A importância do trabalho da mulher foi negligenciado por muito tempo, a
implementação do Pronaf Mulher, mesmo com suas limitações, traz uma nova
perspectiva para as agricultoras familiares. Verificar a aplicação deste programa
no Tocantins é muito importante, visto que a região norte é a que tem o menor
número de contratos desta modalidade de crédito.
METODOLOGIA
O nosso estudo foi feito através de uma abordagem qualitativa e quantitativa
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onde foi feito um levantamento dos contratos propostos pelas trabalhadoras junto à
entidades de assistência técnica. Foram feitas revisões de literatura de vários textos,
onde os mesmos foram fichados, alguns livros sobre técnicas de pesquisa foram
revistos para que tivéssemos um maior conhecimento sobre métodos de pesquisa,
entrevistas, pesquisa de campo, questionário, estudo de caso entre outros. O local
utilizado para fazer leituras, fichamentos, pesquisa e reuniões foi a biblioteca.
No primeiro momento utilizou-se a coleta de dados em “fontes documentais”, na Coopter e Ruraltins com o objetivo de identificar as mulheres trabalhadoras rurais nos municípios de Miracema, Porto Nacional e Palmas.
O material pesquisado foi as fichas de controle de crédito rural, onde se busca o
valor financiado pelas trabalhadoras rurais junto ao Pronaf e por último os projetos e as
associações que as mulheres estão envolvidas, e que atividades elas irão realizar com o
dinheiro do empréstimo. Foi elaborado um questionário para fazer um levantamento
sobre as trabalhadoras rurais, as perguntas utilizadas foram abertas e fechadas.
A elaboração de um questionário requer a observância de normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade. Em sua organização, devem-se
levar em conta os tipos, a ordem, os grupos e a formulação das perguntas. O
processo de elaboração é longo e complexo, exige cuidado na seleção das questões, levando em consideração a sua importância, isto é , se oferecer condições
para a obtenção de informações válidas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há na operacionalização do Pronaf muitos problemas, um deles ocorre por
ser operado através dos bancos convencionais. Segundo especialistas, esses problemas não serão sanados enquanto esses bancos detiverem a maior parte da operação deste crédito, porque o objetivo do sistema bancário é a obtenção de lucros.Além
disso, outro problema enfrentado refere-se à visão que muitos funcionários dos bancos têm dos agricultores familiares, que é ainda muito preconceituosa. Para obtenção de resultados mais positivos, os funcionários destas agências financeiras deveriam ter sido preparados para esta nova função, o que não vem ocorrendo.
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Alguns problemas foram encontrados, um deles é relativo à emissão da
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), entre eles: cobertura existente, falta de
informação, normatização, operacionalização, habilitação para obter DAP, características das entidades credenciadas.
Sobre a elaboração do projeto ao crédito, o primeiro problema apontado se
refere à baixa cobertura dos serviços de assistência técnica e extensão rural que
demonstra ser realidade em todas regiões. Existe uma percepção de que os profissionais detêm pouca informação sobre o Pronaf e não atuam com maior
integração junto aos agentes financeiros e aos movimentos sociais no campo.
Os projetos elaborados têm função de mero cumprimento de exigência
para aprovação de crédito e não constituem real oportunidade de interação de
conhecimentos, acompanhamento e avaliação. Os agentes financeiros não tem
muita informação sobre a linha especial de crédito. Há uma diversidade de temas
em relação às condições prévias de acesso ao crédito: a terra, a infra estrutura, a
ausência de documentação, as relações familiares e o individamento das famílias
agricultoras. Muitas mulheres reclamam de desinformação sobre as dívidas contraídas e os impedimentos que passam para acessar o Pronaf.
Ao falar em formação profissional e relações de gênero diante da complexidade da sociedade é um desafio necessário, tendo em vista que o discurso
assexuado do paradigma dominante, reproduz-se contraditoriamente na
materialidade. Como definem CASAGRANDE e CORREA (2006,p.1)
“essa visão de gênero tem como ponto de partida, o
sistema social de relacionamento em que os indivíduos estão inseridos, abandonando a visão binária e da
divisão de papéis e permitindo uma concepção dinâmica de masculinidade e feminilidade de acordo com
a situação social em questão. Também permite ver a
pluralidade de homens e mulheres dentro de seu contexto social, levando em consideração os vários fatores que influenciam na formação da personalidade
dos sujeitos”.
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O trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho porque é invisível, a
situação do trabalho doméstico vai se refletir no contexto produtivo individual, onde
o trabalho mais simples são colocados às mulheres. Para PAULILO, “a educação das
mulheres, voltada para o lar, não preparou grande número delas para obter seu
próprio sustento a não serem funções sem qualificação e mal remuneradas. Ainda
assim, as mulheres de famílias pobres sempre trabalharam.(2004,p.2)”.
Esses números indicam uma diferenciação do trabalho masculino e feminino na agropecuária, e revelam o papel subordinado da mulher. Dentre os créditos,
o mais solicitado é o Pronaf A, com um valor de oito mil para os assentados do
Incra. Além do Pronaf A, tem o Pronaf C complemento. No Pronaf C é enquadrados
as mulheres com um crédito de nove mil, onde a mulher só pega o crédito se o
marido caso ela seja casada estiver enquadrado no Pronaf C, onde tem que ter
uma renda de enquadramento e também a carência.
Os projetos que já foram aprovados localiza-se no município de Dianópolis
no assentamento de Bela Vista com vinte e cinco famílias assentadas. Foram
aprovados oito projetos, os quais sete são para a avicultura que é criação de
galinhas e um para a suinocultura que é para a criação de porcos. O valor solicitado para esses projetos foram de seis mil reais para cada um, ao todo foram
financiado quarenta e oito mil reais para os oitos projetos aprovados.
O banco responsável por este crédito foi o Banco da Amazônica (Basa),
outro banco que pode ser responsável pelo crédito é o banco do Brasil. A finalidade desses recursos é para criação de pequenos animais e plantio. As pessoas que
foram aprovadas até agora, usam esses recursos na criação de animais. O que se
produz varia de acordo com o desejo e a necessidade de cada assentado, porque
muitas vezes uma família quer plantar banana, abacaxi, etc, enquanto outras quer
criar bovinos, suínos, aves e outros.
Esses produtos são comercializados as margens das estradas, no próprio
assentamento e nas cidades em feiras e outros. O responsável pela propriedade é
o proponente que é o dono, pode ser o homem ou a mulher, isso depende de quem
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estiver com o documento da terra. Os lotes do incra não pode ser comercializados,
caso a pessoa não queira permanecer na propriedade, o incra faz uma avaliação
das bem feitorias feita pelo proprietário e o interessado a ficar com a terra paga
por essas bem feitorias e só então ele pode tomar posse da terra.
O Pronaf Mulher atinge um público de mulheres agricultoras independente
do estado civil, cuja modalidade é o investimento. Após a esquisas, detectou-se
que essas mulheres ainda não acessaram o Pronaf Mulher. Para que haja uma
maior procura por essas linhas de crédito, deve haver mais divulgação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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CATEGORIZAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE
PRESENCIALIDADE E VIRTUALIDADE EM EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA (EaD) A PARTIR DE FONTES
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS*
Kênnya Potêncio Alves 1;
Francisco Gilson Rebouças Porto Junior 2.

INTRODUÇÃO
O presente estudo apresenta modelo para categorização de conteúdos
sobre presencialidade e virtualidade em EaD a partir de fontes primarias e secundárias, tem como principal a compreensão de um processo híbrido de formação
e percepção sobre “Cultura e Educação”, que perpassam o confronto entre o
presencial e à distância.
Neste trabalho discuti-se a implementação da infra-estrutura técnica e
organizacional para o tratamento da informação a ser inserida em suas bases de
dados para catalogação de conteúdos em linha. Procuramos entender, por meio
das visitas e avaliações a sites, a disponibilidade de informações relevantes que
atendesse as necessidades dos usuários, foi possível compará-las com as nossas exigências e empregar o padrão Dublin Core (DC) com algumas adaptações.

Confronto de Paradigmas Educacionais: entre o Presencial e o a Educação à Distância
(EaD).
¹ Estudante do Curso de Pedagogia do Campus de Palmas da Fundação Universidade do
Tocantins – Unitins; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: kennya82@yahoo.com.br.
2
Professor; Diretoria de Ensino a Distância – EaD; Fundação Universidade do Tocantins –
Unitins.
1
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Mediante um suporte ágil, que fosse ao mesmo tempo economicamente
interessante para instituição e usuários visando desenvolver uma proposta
formativa de aprendizagem, com base em redes colaborativas de modo a contribuir para melhoria do entendimento e autonomia, oportunizando a democratização do ensino das relações produzidas pela evolução tecnológica.
Objetivamos assim o processo de construção da base de dados “Catalogação
em linha” buscando otimizar e padronizar a informação, analisando e sistematizando-a de maneira a permitir que esta chegue ao usuário de forma refinada gerando
subsídios para que a universidade avance como referência em EaD no Brasil, promovendo a divulgação de trabalhos científicos da cultura e do conhecimento.

METODOLOGIA

Optou-se inicialmente por uma prospecção tecnológica com o objetivo de
definir padrões a serem adotados e a estratégia de desenvolvimento da
categorização de conteúdos presenciais e virtuais em educação a distância. Para
atingirmos os objetivos do projeto, optamos por dividi-lo em duas fases, utilizamos a pesquisa exploratória no primeiro momento da pesquisa, por consideramos a mais apropriada para natureza da investigação do problema.
Em seguida, deu-se início ao levantamento de literatura especializada e
obtenção de fontes primárias e secundárias, por meio da pesquisa na Internet e
contatos com editoras, para avaliar a disponibilidade de material que subsidiará o
tema do trabalho de pesquisa. Este levantamento foi parcialmente realizado junto às da metodologia de descrição bibliográfica segundo padrões de bibliotecas
ou serviços de informação existentes.
Com a revisão da literatura foram apontadas em nossa analises, o potencial recursos de modelo Dublin Core (DC) com adaptações encontrado em SOUSA
(org) e algumas orientações para o auxílio na criação de metadados, na qual
apresenta-se na versão adaptada com 18 elementos de catalogação de fontes, a
saber: título; autor ou criador; palavras-chave; categoria; descrição; publicador;
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colaborador; data; tipo; formato; acesso; identificador do recurso; fonte; idioma;
relação; cobertura; direito autoral; contato.
No segundo momento, a investigação de natureza exploratória e descritiva,
voltou sua atenção para a catalogação, propriamente dita, dos dados primários e
secundários coletados, sendo selecionados a partir de algumas fontes como os sites
do SciELO e ABED, tendo como orientadores as seguintes palavras-chaves: educação, educação à distância e internet. Com isso, possibilitou-se avaliar vários periódicos expressos pela telemática que são apresentados em eixos a saber: educação
empresarial, educação e saúde, educação e as novas tecnologias, educação inclusão e virtualidade, educação e cultura e educação e formação profissional.
Desenvolveu-se então a aplicação do Dublin Core (DC), para construção
do catálogo em linha, o qual emprega as tecnologias do formato HTML por ser
considerada simples, a partir da ferramenta blog (estruturas relacionais orientada a objetivos). O acesso à mesma encontra-se no domínio (URL) http://
catalogoemlinha.zip.net. Este blog permite o desenvolvimento de sistema para
gerência de informações armazenadas em base de dados por meio da Web, com
rapidez e eficiência. A metodologia usada para o desenvolvimento das aplicações de consulta às bases de dados é descrita como processo de migração de
metadados da plataforma on-line onde são consultados, avaliados e armazenados provisoriamente no Windows. A seguir são testados e migrados para o blog
que foi modelado seguindo o padrão do DC com adaptações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destacam-se dentro deste módulo a “catalogação em linhas”, que está
relacionada com o acesso por meios de redes e recursos disponíveis em sistema
computadorizado de forma a padronizar a informação e otimizar a integração de
várias mídias tanto impressas como virtuais.
A partir de resultados obtidos nas consultas e avaliações, foi possível
compará-los com as necessidades dos usuários, na possibilidade de descrever e
analisar diversos periódicos e categorizá-los nos seguintes eixos à saber: educa-
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ção empresarial, educação e saúde, educação e novas tecnologias, educação
inclusão e virtualidade, educação e cultura, educação e formação profissional.
Diante de um panorama para integrar o processo de comunicação virtual
com o presencial, privilegiou-se a qualidade da informação em vez da quantidade
das informações, separando o que é essencial, hierarquizando idéias, reforçando
a produção cultural e educacional. A pesquisa desenvolvida sob base on-line é
facilitada pela utilização dos serviços de busca em sites selecionados, permitindo
um vislumbramento de resultados e possibilidades.
É importante enfatizar as diversas possibilidades do usuário estabelecer
vários tipos de conexões, sejam elas lingüísticas porque interagem com inúmeras
formas de textos, coloquiais, elaborados, sucintos, científicos e populares. As conexões geográficas, em diferentes espaços, culturas e tempos proporcionam
ambientes de comunicações dentro da rede estabelecendo a redemocratização
das relações de ensino que possibilitam a aprendizagem colaborativa, a pesquisa
em grupos, a troca de informações.
Constata-se que existem uma vasta possibilidade de fontes de informações em relação a conteúdos primários e secundários em EaD no uso da educação e internet. Neste sentido, há uma confusão entre informação e conhecimento,
entretanto padronizar e integrar mídias faz-se necessário e reforçam o confronto
de paradigmas: entre o presencial e o a distância .
É fundamental com a prática das consultas e avaliações desenvolver a
habilidade da leitura e escrita, para descobrir onde estão os melhores resultados
e endereços, observando a organização e variedade dos tópicos, a riqueza de
categorias, a respeitabilidade da instituição e dos pesquisadores.
A informação relevante está associada a necessidade de reflexão, sobre
os dados, de aprofundamento e averiguação de forma a estabelecer relações
entre os recursos, sendo passo decisivo para a composição do sistema e para
garantir a integridade da catalogação dos conteúdos que atenda ás necessidades do público alvo e interprete os dados cadastrados e também poderão ser
sugeridos pelos usuários ajustes no modelo de catalogação em linha, bem como
a avaliação de todo o processo.
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CONCLUSÃO
Concluí-se que foi fundamental a implementação e funcionamento da
categorização de conteúdos primários e secundários sobre EaD, sob a forma de
modelo de catalogação em linha usando o DC, com adaptações. Além disso, todo
o trabalho foi voltado par atender o usuário com informações padronizadas e
suprir o processo de gestão catalográfica dos conteúdos pelo gerenciamento de
recursos e mídias virtuais e impressa.
Possibilitou-se ao usuário, utilizar os serviços de referência para consultar
recursos informacionais das fontes, e assim utilizá-las com efetividade e independência, além do aumento do aspecto de confiabilidade e precisão dos dados.
É evidente que todo processo de implementação traz transtornos, principalmente, quando se tem que trabalhar com um grande número de informações
e estabelecer relações entre recursos, item por item. Um exemplo concreto são as
páginas da Web quando estão em criação ou transformação com toda lentidão
natural do processo, devido à indisponibilidade e à dificuldade de acesso, e a
dificuldade a máquinas e a internet.
Levando-se em conta a relação custo-benefício do modelo de catalogação
em linha, pode-se dizer que este pode ser implantado com tranqüilidade na medida que se dispunha de recursos materiais e ambiente adequado para o desenvolvimento da pesquisa, equipe com número adequado de pessoal capacitado para
o desenvolvimento da proposta da pesquisa de forma a não comprometer seus
resultados, devido à extensão e minuciosidade.
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PRONAF MULHER: AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO NOS
MUNICIPIOS DE PALMAS E MIRACEMA*
Marla Suelen Gomes Botelho ¹;
Valdete Boni ².

INTRODUÇÃO
O Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) é
um programa de apoio ao desenvolvimento rural, a partir do fortalecimento da
agricultura familiar. O programa é executado de forma descentralizada caracterizado como gerador de postos de trabalho e renda. Tem como objetivo proporcionar um padrão de desenvolvimento sustentável para os agricultores e sua família, com o intuito de aumentar a produção, proporcionando-lhes bem-estar social
e qualidade de vida.
No meio rural existem algumas questões sociais que não estão muito distantes da realidade do meio urbano e toda a sociedade. É com base nisto que se dá a
relevância social deste tema sendo que a questão da Agricultura Familiar, apesar de
acarretar um grande número de problemas e desafios, como na educação, saneamento básico, saúde e outros, especialmente na questão da implantação e divulgação de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar e principalmente para as mulheres rurais que, enfrentam ainda o problema da invisibilidade com relação ao seu
trabalho seja na agricultura ou criação de animais, seja no espaço domestico.

Avaliação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf –
Mulher no Estado do Tocantins
¹ Estudante do Curso de Serviço Social do Centro Universitário Luterano de Palmas CEULP/
ULBRA; Bolsista do Pibic – Unitins/CNPq; E-mail: marlasuelen20@hotmail.com.
² Professora; Diretoria de Ensino a Distância – EaD; Curso de Serviço Social; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
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Assim como nas grandes metrópoles, na área rural as mulheres também
sofrem com muitos preconceitos o que retrata na forma em que os homens vêem o
trabalho feminino, consideram a produção feminina como uma mera ajuda, tornando o trabalho feminino desvalorizado e invisível. Sendo assim, na análise do trabalho
feminino rural, a ideologia patriarcal do reconhecimento da supremacia masculino
sobre o feminino permanece como uma profunda marca desta sociedade.
A concepção de gênero adotada tem como justificativa que tanto homens como
mulheres, têm capacidade de desenvolver papéis importantíssimos na sociedade. É necessário que todos tenham bastante discernimento em ralação as questões de gênero
para que se desenvolva mais políticas públicas direcionadas a estes problemas.
Assim para garantir o acesso das mulheres às políticas públicas, dentro do
Pronaf, surge uma nova modalidade, chamada Pronaf Mulher, uma conquista das
mulheres. Esta nova modalidade tem como objetivo reconhecer e estimular o
trabalho das mulheres rurais e atender as necessidades de crédito de investimentos para projetos específicos de interesse da mulher agricultora.
Diante das diversas problemáticas que existem no espaço rural, é imprescindível ter um discernimento sobre a relação de gênero. 1
O trabalho das mulheres apesar de ser fundamental para o funcionamento
das agroindústrias é muito desvalorizado, o que leva as mulheres a um descontentamento.
A partir dos anos 60 a agricultura brasileira passou por uma modernização,
que não trouxe bons resultados. Com o crescimento econômico, as desigualdades só vieram a aumentar. Por volta dos anos 70 e 80 surgiram vários movimentos sociais como o MST, o MMA e as mulheres com toda a sua “revolta” começaram a reivindicar melhores condições de trabalho e geração de renda.
A predominância da figura masculina no Pronaf é uma realidade desde a
primeira instância do Programa . Não se quer afirmar com isso que se a realidade
fosse contrária, com as equipes formadas principalmente por mulheres se teria
garantido a contemplação de gênero. Mas sua representação nas tomadas de
decisão significaria, no mínimo, a visibilização e a possibilidade do seu reconhecimento como sujeito do processo social.
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Programa, técnicos do Pronaf, demonstraram pouca sensibilidade com a
questão de gênero, pois pensaram, desenharam e executaram suas ações no
masculino. Responsáveis pelo Pronaf acreditam, no entanto, haver incorporado
gênero por não proibir a participação da mulher trabalhadora.
O trabalho da mulher começa a ser valorizado a partir do momento em que
surge e se implementa o Pronaf Mulher, á inclusão de gênero na linha de crédito
ocorreu por pressão dos movimentos de mulheres (PRONAF, 2002). A partir da
mobilização das mulheres, o Ministério do Desenvolvimento Agrário determinou a
inclusão de gênero. Tal decisão fez parte do Programa de Ações Afirmativas do
Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA/Incra. O documento baixado pelo
ministro, Portaria n. 121 de 22 de maio de 2001 foi publicado no Diário Oficial,
facilita o acesso para mulheres agricultoras rurais aos recursos de crédito do
Pronaf. A Portaria no Art. 1º determina que no exercício de 2001, no mínimo 30%
dos recursos relativos à linha de crédito do Programa, nos termos do Plano de
Safra da Agricultura, seriam destinadas as mulheres, Que tem como objetivo reconhecer o trabalho das mulheres rurais na agricultura familiar.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário do ano de 2004
a participação da mulher no crédito do Pronaf ainda que desigual em relação à
participação dos homens, acaba sendo uma das primeiras experiências de empréstimos bancários para a maioria das mulheres agricultoras.
Segundo o Censo Demográfico 2000, pesquisa realizada pelo IBGE, as
mulheres do campo rural representam 45% da população e independentemente
de tal porcentagem, a mancha da desigualdade ainda amedronta estas mulheres.
As desigualdades das mulheres no campo também têm forte expressão na
Reforma Agrária. A legislação brasileira promoveu importantes avanços para permitir que as mulheres rurais tenham acesso a terra.
Uma pesquisa realizada pela FAO/Unicamp no ano de 2002 revelou 87%
dos títulos da terra emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) destinavam-se aos homens.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) promoveu as Cirandas do
Pronaf para as Mulheres, eventos de capacitação, discussão e construção de
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compromissos coletivos, com o intuito de promover intercambio entre os movimentos sociais de mulheres e construir um conhecimento comum entre governo,
extensionistas, agentes financeiros, organizações não – governamentais sobre o
tema do crédito e as mulheres.
As Cirandas foram realizadas em cinco oficinas regionais ocorridas entre o
mês de fevereiro e o de abril de 2005, com o objetivo de discutir a relação das
mulheres trabalhadoras rurais com o Pronaf Mulher. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) programou uma estratégia de monitoramento da participação das mulheres na safra com as Cirandas do Pronaf para as mulheres.
Os principais resultados das Cirandas são usados para avaliar a participação das mulheres no Pronaf, qualificar reflexões sobre os desafios que persistem
para promover a autonomia econômica das mulheres rurais.
O MDA cria em 2003 o Pronaf Mulher com o intuito de gerar renda para as
mulheres, decorrente das atividades desenvolvidas no campo. Em Pontaporá
(MS), o Pronaf Mulher atendia tanto aos quesitos de planejamento da assistência técnica voltadas para o Estado, como também os anseios quanto dos agricultores e principalmente das agricultoras.
A participação das mulheres é muito escassa em decisões de políticas
públicas e no exercício do controle social do estado. Um levantamento realizado
para o ano de 2003 indica que elas são 13,41% do total dos (as) conselheiros
(as).
Há um esforço do Governo Federal na implantação de ações para promover o reconhecimento econômico das mulheres no campo. Estas ações fazem
parte do I Plano de Políticas para mulheres, realizada em julho de 2004. Dessa
forma já no plano Safra 2001/2002 o acesso das mulheres foi se modificando. A
maior parte das mulheres acessava o grupo “C”. Em 2002/2003 o acesso das
mulheres assentadas ao Pronaf “A” representava apenas 5,7% do total de
beneficiários /as. Com o Plano Safra 2005/ 2006, as mulheres assentadas passam a ter direito a realizar, por intermédio do Pronaf Mulher, uma operação de
micro crédito rural para o desenvolvimento de uma atividade produtiva desenvolvida pela mulher.
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MATERIAL E MÉ--TODOS
A corrente teórica utilizada nesta pesquisa será fundamentada na
teoria do Materialismo Dialético que é a base filosófica do Marxismo que
tenta buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza da sociedade e do pensamento. O materialismo dialético
também é baseado numa interpretação dialética do mundo e tem como
principio: a matéria e a pratica social. Este pensar filosófico tem como
propósito levar ao estudo da teoria do conhecimento e da elaboração da
lógica através da realidade, o materialismo dialético mostra como transformar a matéria e como se realiza a passagem das formas inferiores às
superiores.
Em relação aos objetivos a pesquisa foi executada através de um
estudo exploratório, que é quase sempre utilizado por meio de levantamento bibliográfico que será desenvolvida com livros e artigos científicos
sobre a temática, passo este fundamental para se iniciar uma pesquisa.
Segundo MINAYO (1994) a pesquisa qualitativa é aquela que se
preocupa com as ciências sociais com um nível de realidade que não é
quantificativo, ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e fenômenos que não pode ser reduzido.
Conforme LAKATOS (2003), a entrevista é utilizada a fim de adquirir
informações sobre determinados assuntos principalmente na investigação
social, diagnósticos, coleta de dados e/ou tratamento de um problema.
Percebe-se que é de suma importância utilizar a entrevista semiestruturada nesta pesquisa, sendo que, é nela que o entrevistador pergunta
algumas questões predeterminadas e dentro destas questões existem espaços se por acaso surgir alguma pergunta interessante para acrescentar.
Na pesquisa de campo a intenção é adquirir informações sobre a
comunidade a ser pesquisada através da observação e entrevistas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A participação inferior das mulheres agricultoras no crédito rural acontece
pelas condições desiguais de gênero impostas ao feminino, o fato da mulher agricultora
mais do que o homem respeitar o compromisso com o Banco pode indicar certa
cautela delas de serem expostas como desonestas e sofrer as conseqüências jurídicas de uma dívida contraída. Além de jurídicas, também sociais, pois como aponta o
senso comum o homem que deve é chamado simplesmente de “caloteiro” enquanto que a mulher é chamada de “mulher caloteira”. As mulheres também procuram
honrar o espaço público dos negócios que tradicionalmente é masculino
Visitamos duas instituições prestadoras de serviços. Em uma delas analisamos a ficha de controle de crédito rural das mulheres pequenas produtoras.
Nosso objetivo maior nessa pesquisa foi verificar quais associações, ou seja,
quais os assentamentos, em que região o assentamento se localiza, qual o município e qual o valor do recurso de cada pequena produtora.
O Banco da Amazônia e o Banco do Brasil são responsáveis por estes
créditos. Geralmente os recursos solicitados são usados para o plantio, criação de
animais e outros. Para acessar o Pronaf são solicitados alguns dados como: CPF;
Carteira de Identidade; Certidão de Casamento; Contrato de Assentamento –
Incra; Carta de Aptidão – DAP e a elaboração do projeto. Também são necessários
os dados da propriedade como: número do lote, nome da chácara, tamanho da
área, sendo que depende do assentamento; tipo da vegetação, a quantidade do
serrado e o do pasto; quantidade do rebanho bovino e de todas as criações; onde
vai ser comercializada a plantação.
A criação de linhas de créditos para as mulheres no Tocantins, é uma maneira de incentivar a participação feminina na agricultura.
Os maiores desafios enfrentados na operacionalização do PRONAF é o
preconceito que os próprios funcionários dos bancos têm contra os agricultores
familiares. Seguindo nesta linha de pensamento, a medida a ser tomada para
uma melhoria do Pronaf Mulher é a elaboração de políticas publicas e diminuição
da burocracia.
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A inclusão efetiva da mulher na linha de crédito do Pronaf seria uma questão de justiça para com a trabalhadora rural que participa ativamente da agricultura familiar. Esta mulher é responsável pela produção de alimentos gerada basicamente pela unidade agrícola familiar. Sua participação no crédito dá visibilidade
ao seu trabalho na agricultura familiar, possibilita aumento na sua auto - estima,
promove geração de renda, dentre outros.
A maioria das pessoas que conheceram o Pronaf foi através do sindicato
ou meios de comunicação como o radio, TV e jornal. A maioria assumiu não ter
tentado o credito, com medo da divida, e este medo está em toda a região do país.
Só que há controversa, pessoas que consideram fácil pagar o crédito concedido.
Constatamos que as mulheres dos municípios de Miracema e Palmas enfrentam algumas dificuldades para o acesso ao credito uma vez que nenhuma
delas possuírem o Pronaf Mulher.
Como o projeto está entrando na segunda etapa as conclusões são parciais e após um levantamento de dados, pretendemos executar uma entrevista de
campo e análise dos dados. Ao avaliarmos os objetivos propostos desta pesquisa
podemos considerar que os resultados contribuam para os assentamentos rurais,
para o poder público e principalmente para os assentamentos do Estado do
Tocantins.
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ESTUDO DE APLICAÇÃO DOS MÉTODOS CLUSTERS E
SERIAÇÃO FORD PARA ANÁLISE DO ACERVO
ARQUEOLÓGICO RESGATADO NO PROGRAMA
SALTFENS *
Pedro Augusto da Costa Bertolin 1;
Marcos Aurelio Camara Zimmermann 2.

INTRODUÇÃO
A arqueologia, desde seus primórdios, tinha como objetivo “contar” a história através dos vestígios arqueológicos deixados pelas sociedades passadas. Esses restos (vestígios) podem ser artefatos de pedra lascada, instrumentos feitos
com osso ou a cerâmica. A cerâmica é encontrada em grande parte dos sítios
arqueológicos resgatados em nossas pesquisas, ela é feita a partir da argila, que
é uma das matérias-primas mais abundantes na natureza.
Para termos um melhor entendimento sobre a evolução do homem e a
transição do tipo de cultura material, no que se refere à cerâmica arqueológica, é
que em nossas analises laboratoriais utilizamos de métodos de seriação estatística. E é um método que procura semelhanças e diferenças entre uma vasta
diversidade de tipos cerâmicos presentes na trajetória de um determinado povo.

Projeto: Programa de Levantamento, Monitoramento e Salvamento Arqueológico na
Ferrovia Norte/Sul no Estado do Tocantins. Etapa I: Trecho de Aguiarnópolis a
Darcinópolis – TO. Valec. Convênio Unitins Nuta/IAB.
1
Estudante do Curso de História do Campus de Porto Nacional da Universidade Federal do
Tocantins - UFT; Bolsista do Pibic-Unitins/CNPq; E-mail: pabertolin@uol.com.br.
2
Professor/Pesquisador; Núcleo Tocantinense de Arqueologia – Nuta; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
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Classificar os cacos cerâmicos de forma seriada nos ajuda a verificar as
variedades de vasilhames que se fazia presente no cotidiano de uma sociedade
passada e também permite que, através da derivação e adoção de novos métodos, sejam dadas respostas mais específicas às várias perguntas que o arqueólogo acaba se deparando ao começar a estudar um sítio arqueológico.
O Nuta – Núcleo Tocantinense de Arqueologia, em seus projetos desenvolvidos dentro do Tocantins, identificou e cadastrou vários sítios arqueológicos onde
a cerâmica fez-se presente, seja de forma isolada ou em conjunto com artefatos
de material lítico. O programa escolhido para aplicação dessa nova forma de
seriação do material cerâmico resgatado foi o Programa SALTFENS Etapa I - Programa de Levantamento, Monitoramento e Salvamento Arqueológico na Ferrovia
Norte/Sul – Trecho de Aguiarnópolis-TO a Darcinópolis-TO.
Esse trecho do programa, que teve suas atividades de resgate e
monitoramento encerradas em 2002, equivale à primeira das quatro etapas que
compõe o Programa SALTFENS. Atualmente o Nuta continua monitorando todo o
trecho que vai de Babaçulândia-TO a Araguaína-TO (Etapa II) e já iniciou as
prospecções que correspondem ao trecho de Araguaína-TO até Fortaleza do
Tabocão-TO (Etapa III).
A proposta do subprojeto foi trabalhar com dois métodos de análise estatística diferentes, e procurar as sinergias presentes em ambos. O primeiro método
de seriação é o Ford, que é um método bastante usado pela arqueologia para
analisar os cacos cerâmicos encontrados nos sítios, o que o torna muito específico para a compreensão de outros especialistas em áreas que não tenham certo
contato com a arqueologia, visto que o gráfico resultante, entre outros, demonstra
o sítio de forma espaço-temporal ao mesmo tempo em que organiza os cortes e
os temperos de uma forma harmônica, e representa-os com siglas específicas da
área, como constituição do tempero e coordenadas geográficas do local.
Já o método de Clusters, é um método basicamente estatístico, que aceita
vários padrões de variáveis, que, devidamente processadas, geram um gráfico de
proximidades e semelhanças, o que pode ser exemplificado visualmente como
uma árvore genealógica ou árvore de descendência de caracteres. Tal método é
comumente utilizado na área das Ciências Biológicas e dentro da Paleontologia.
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Coube ao subprojeto aplicar ambos os métodos isoladamente ao material resgatado e identificar nos resultados qual dos dois seria mais completo e
estaria mais apto às pesquisas realizadas dentro do Nuta, identificando e justificando as falhas e acertos encontrados durante o estudo.
METODOLOGIA
O estudo baseou-se em 2 métodos de seriação estatística, um específico
para arqueologia, Seriação Ford, e o outro método estatístico comumente usado
em várias áreas de conhecimento, sobretudo na área de biológicas, que é o método de Clusters. Devido a restrição do método Ford de analisar 100 ou mais cacos
por corte ou nível, apenas um sítio, o sítio Xupé II, foi selecionado para a seriação
com ambos os métodos. O sítio Xupé II é um sítio lito-cerâmico (presença de
material lítico e de cerâmica) de profundidade localizado em Darcinópolis – TO,
onde foram resgatadas 1.580 peças cerâmicas, sendo 1.576 cacos fragmentados e 4 peças inteiras, todos de manufatura acordelada.
Anteriormente ao início da seriação do material selecionado, fez-se a análise
de composição da argila do material resgatado. Como pode ser visto nas planilhas de
análise referentes aos cortes selecionados para a seriação, que estão anexas a esse
trabalho, a análise de composição verifica quais os componentes adicionados à
argila durante o preparo do barro a ser modelado. Identifica-se também de que forma
o vasilhame cerâmico foi confeccionado, assim como a sua cor, interna e externa, e
como foi feita a sua queima ou cozimento. Nessa planilha ficam dispostas também
as informações relevantes sobre o material. Cada agrupamento de “temperos” presentes na cerâmica é o que é estudado pelo método de Ford.
Com as planilhas em mãos, selecionou-se os cortes onde havia um mínimo
de 80 cacos cerâmicos, seis cortes ao total, pois considerou-se que havia pelo
menos um caco de cada tipo que poderia ser encontrado em uma amostra desse
tamanho. Depois partiu-se para a definição dos grupos de temperos que seriam
seriados. Durante essa fase houve uma simplificação dos caracteres encontrados, justamente para evitar a criação de inúmeros sub-tipos idênticos entre si. Um
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exemplo seriam os temperos Cariapé Calcinado e Cariapé Moído, que foram simplificados em apenas um grupo: Cariapé. O mesmo aconteceu com Hematita e
Óxido Ferroso, simplificados no grupo Hematita. Com os grupos definidos calculou-se a percentagem de representação dos mesmo dentro do sítio, cujo gráfico
final desse cálculo encontra-se nos anexos. O gráfico mostra quais os tipos e a
variação dos mesmo dentro dos diversos cortes do sítio.
Para a seriação com o método de Cluster num primeiro momento tentouse estudar o sítio a partir de uma perspectiva de presença ou ausência de inúmeros fatores presentes nas planilhas de análise, como níveis, cortes, cacos e temperos diversos, gerando o Quadro de Caracteres 1, que está anexada ao relatório.
Este tipo de agrupamento gerou a Árvore 1, presente nos anexos, onde os caracteres
foram agrupados pelo seu valor numérico, ignorando o fator temporal, que é um
dos objetivos da seriação.
Tentou-se, então, agrupar os fatores principais de forma idêntica à utilizada
no método de Ford e agregar à eles uma sigla, gerando o Quadro de Caracteres 2,
presente nos anexos, mas novamente o método de Clusters tendeu a analisar e
gerar a Árvore 2, também anexada a este trabalho, que levou em conta apenas o
fator numérico e ignorou o fator temporal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o levantamento de informações referentes aos sítios resgatados pelo
Programa Saltfens – Etapa I, que apresentaram material cerâmico, fez-se a seleção dos sítios que teriam condições de serem seriados pelo método Ford e, posteriormente, pelo método de Clusters. Dessa forma, o único sítio que apresentou
real potencial para seriação foi o Sítio Xupé II, cujas informações estão presentes
na metodologia.
Antes mesmo de definir a seriação deste sítio acima citado, fizemos uma
seriação-teste com cada método. Portanto, os resultados que obtivemos mostraram que o método de Clusters é completamente incapaz de analisar as informa-
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ções presentes nas fichas de análise do material resgatado da forma que se
esperava, tendendo a agrupar informações apenas pelo fator numérico. Tentou-se
também agrupar as informações que receberiam um nome ou uma sigla específica, mas novamente o método tendeu a agrupar as variáveis de forma indesejada.
Para a seriação pelo método Ford os únicos problemas encontrados foram na
análise do material, que era minuciosa demais para o método, o que acabou por
gerar vários grupos. Discutiu-se, então, com o orientador e a especialista em cerâmica, levando à conclusão de que a análise deveria ser simplificada para que o método
fosse aplicado, mas somente durante a seriação, permitindo que a análise continuasse da mesma forma que havia sido feita e descrita na metodologia.
Nessa etapa descartou-se o método de Clusters como uma seriação em
potencial, visto que este método analisa fatores estritamente numéricos, e não
temporais, que é o foco principal da arqueologia. Partiu-se então para a seriação
pelo método Ford, cujo gráfico completo referente apresenta-se nos anexos.
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DEMANDAS E IMPACTOS SÓCIO-ECONOMICO
DO PRONAF-MULHER
Railma Mendes Mota ¹;
Valdete Boni ².

INTRODUÇÃO
Falar do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
é falar das dificuldades encontradas no meio rural, principalmente pelas mulheres,
pois encontram dificuldade na obtenção de crédito para investimento na agricultura. Por que seu trabalho e considerado inferior é muitas vezes só como “ajuda” do
seu marido, que é considerado o “chefe da família”, esse trabalho além de não ser
remunerado é apenas como uma extensão do seu papel de Mãe, Esposa, Dona de
Casa. A partir dos anos 90 e definido o conceito de agricultura familiar que é aqueles que exploram parte da terra como proprietários, assentados, arrendatários ou
posseiros; ter mão-de-obra exclusiva da família. Então em 1996 é criado pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) o Pronaf com o objetivo de aumentar
a produção agrícola, dentro do pronaf foi criado em 2003, o Pronaf Mulher que age
como uma política pública que nasceu do anseio popular, com o objetivo de suprir
as necessidades das agricultoras rurais é diminuir as desigualdades do gênero.
Segundo FERNANDES (2002) citando schoof a palavra gênero estar atrelada à
posição social que cada sexo exerce dentro de uma determinada cultura. Este
conceito se refere a valores sociais e não biológicos é isso se refere à inferioridade
que as mulheres sofrem no campo.

¹ Estudante do Curso Normal Superior do Campus de Palmas da Fundação Universidade do
Tocantins; Bolsista do PIBIC – Unitins/CNPq; E-mail: railmamendes@hotmail.com.
² Professora; Diretoria de Ensino a Distância – EaD; Curso de Serviço Social; Fundação
Universidade do Tocantins – Unitins.
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Neste trabalho discute-se a dificuldade que as mulheres encontram para
se obter o crédito do Pronaf Mulher nos municípios de Palmas e Miracema do
Estado do Tocantins. Em síntese, o estudo propõe avaliar os contratos firmados
pelas mulheres, os recursos solicitados e os impactos sociais e econômicos gerados por esse programa que visa reconhecer a importância da mulher na agricultura, melhorando a renda e a qualidade de vida.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desse estudo, foi feito inicialmente uma revisão de literatura a respeito da área de estudo, o Pronaf, o Pronaf-Mulher, as desigualdade de
gênero no meio rural. A partir daí visitamos algumas prestadoras de serviços que
elaboram os projetos e prestam assistência técnicas aos produtores rurais, realizamos entrevistas abertas, com as mulheres dos municípios de Palmas e Miracema
– TO, suas atividades e suas maiores dificuldades. A coleta de dados se deu de
forma exploratória, onde foi identificada às fichas de controle de crédito, que é a
identificação da mulher com o nome completo, sua renda, onde está localizada a
região onde mora, a modalidade e os projetos que as mulheres estão envolvidas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visando analisar a importância do trabalho da mulher no campo, vem sendo discutida ao longo dos tempos, como diminuir as desigualdade do gênero no
meio rural. Segundo BONI (2006) citando Paulilo, quem define se o trabalho é
“leve” ou “pesado”não é propriamente a dificuldade, mas sim a posição de quem
a realiza na hierarquia familiar. Ou seja, ordenhar, cuidar da horta, da limpeza da
casa, cuidar dos filhos e preparar a alimentação tudo isso na parte da manhã é
considerado leve. Diante dessa realidade o trabalho da mulher não é valorizado,
pois o trabalho do homem está voltado para a produção na lavoura e o da mulher
na reprodução, onde ela passa seu tempo cuidando de pequenas criações de
porcos e galinhas que serve de subsistência da família.
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Analisando a realidade das mulheres no Tocantins e do que o projeto previa, das 72 mulheres e 75 associações levantadas dos municípios de Palmas,
Miracema e Porto Nacional, pode-se observar que nenhuma dessas mulheres
tem financiamento pelo Pronaf Mulher. Mas estão inseridas nas linhas do Pronaf
C e D. Todas essas mulheres estão envolvidas com atividades de criação de porcos e galinhas, ou com plantação de cebolinhas, alface, pimenta, cheiro verde,
entre outros.
Os estudos mostra que grande parte das mulheres que não conseguem
acessar qualquer uma das linha de crédito do Pronaf, nas condições
socioeconômica desfavoráveis. Ao desejar desenvolver qualquer projeto de natureza econômica, esbarra nos mecanismos das instituições bancárias e, sobretudo
nas ausências de documentação trabalhista e civil como Cadastro de Pessoa
Física (CPF), Carteira de Identidade (RG), a titulação da terra em nome das mulheres (quando está apenas no nome do marido inviabiliza o contrato) e bloco de
produtora rural, ou seu nome junto ao bloco do marido.
Por fim pode-se afirmar que as informação trazidas aqui nesse trabalho
serão bastante úteis na continuidade do Projeto Avaliação do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf-Mulher no Estado do Tocantins
e também em outros trabalhos, que tenha como foco principal políticas públicas
sobre mulheres agricultoras rurais e agricultura familiar.
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