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APRESENTAÇÃO

A

Pró-Reitoria de Pesquisa traz a público a XIII Jornada Cientí
fica da Fundação Universidade do Tocantins, assim garantindo seu compromisso com a realização anual.
A Jornada tem como propósito ser importante espaço de disseminação da produção científica de profissionais e acadêmicos que trazem para o centro de discussões novas temáticas e
que tão prontamente assinalam o avanço do PIBIC e da produção científica na UNITINS.
Os resumos aqui publicados procuram não só destacar resultados de pesquisa criteriosa e metodologicamente referendados
por pareceristas “ad hoc”, de reconhecida competência na comunidade científica, mas, sobretudo, apresentar resultados a
partir de abordagens diferenciadas.
Propõe ainda demonstrar a vitalidade de nossos pesquisadores, seu compromisso e responsabilidade social, tanto
quanto sua capacidade de engajar-se em questões precípuas do mundo contemporâneo, tendo a intenção de despertar
vocações para a inovação prática da investigação científica, que promova a autosustentabilidade econômica e social
em âmbito regional.
A todos os autores e autoras que profissionalmente não
pouparam esforços no desenvolvimento da pesquisa e na
publicação de seus resumos, agradecemos a fundamental
colaboração.

Antônia Custódia Pedreira
Pró-Reitora de Pesquisa
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE
LEGUMINOSAS HERBÁCEAS ANUAIS DE
HÁBITOS RASTEIRO E ERETO, SEMEADAS NO
PERÍODO DAS CHUVAS NO TOCANTINS*
Ronan Moreira Messias1
Fábio Luiz de Oliveira 2
Ronaldo Rodrigues Coimbra2
Expedito Alves Cardoso 2
INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos promovidos pela revolução industrial aliado a uma cultura extrativista vêm causando prejuízos ao solo brasileiro. Tantas transformações já ocorreram desde a chegada dos colonizadores até a formação de grandes áreas destinadas à agricultura. A modernização da agricultura, com a utilização de máquinas e
implementos agrícolas, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, culturas
melhoradas e modificadas entre outras, causaram o desgaste prematuro do solo, empobrecendo as suas reservas orgânicas e minerais. Nas regiões sul e sudeste do país, que respondem pela metade
da produção e da renda agrícola brasileira, ocorreu um grande incremento no uso dos fertilizantes minerais, da mecanização e dos
agrotóxicos. No entanto, em função de métodos inadequados de manejo do solo e de cultivo, essas regiões vêm apresentando sérios problemas de degradação ambiental e gradativa queda de produtividade.
Comportamento e potencialidade de leguminosas herbáceas para uso na adubação verdade
no cerrado do Tocantins. Parceiros: PIBIC/CNPq, RURALTINS e SEAGRO
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade Federal do Tocantins; E-mail: romesamb@pop.com.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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Uma proposta que vem sendo bastante difundida no meio agrícola, não só no Brasil, mas em vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos é a da utilização das técnicas de “adubação verde”, que vem demonstrando seu grande potencial na conservação
e recuperação de solos degradados por séculos de exploração e
manejo incorreto do solo.
Para a aplicação dessas técnicas de adubação verde no Estado de Tocantins temos uma grande barreira a quebrar, pois as
ações de pesquisa direcionadas para esse ramo ainda são bastante restritas, principalmente no cerrado do Tocantins, que são
praticamente inexistentes.
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de leguminosas herbáceas anuais de hábitos rasteiro e
ereto, semeadas no período das chuvas no Tocantins.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na “Fazendinha Agroecológica”
situada no Complexo de Ciências Agrárias (CCA) da Fundação
Universidade do Tocantins. Foram utilizadas quatro leguminosas
anuais, sendo duas de hábito rasteiro: mucuna cinza (Mucuna cinereum) e mucuna anã (Mucuna deeringiana); e duas de hábito
ereto: feijão de porco (Canavalia ensiformis) e feijão guandu (Cajanus cajan). O experimento foi montado em blocos casualizados
com quatro repetições, totalizando 16 parcelas representativas.
Cada parcela tinha uma área de 8,0 m², sendo usada como área
útil à compreendida pelo 1,0 m² central de cada parcela. O espaçamento usado foi o de 0,25 m entre plantas e de 0,50 m entre
linhas para todas as espécies, baseado nas experiências de Calegari et al.,1993. Todas as parcelas receberam correção do solo
segundo os resultados das análises realizadas conforme descrito
pela Embrapa (1997). A preparação do solo foi feita com gradagem pesada, seguida da aplicação da adubação e posterior gra16
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dagem leve para incorporação e nivelamento do solo. O plantio
foi realizado dia 09/11/2005 e as avaliações realizadas foram: velocidade de emergência; desenvolvimento vegetativo (taxa de cobertura e altura de plantas); duração do ciclo; produção de fitomassa nas partes aéreas das leguminosas; capacidade de ciclagem de nutrientes através da senescência de folhas. Para a avaliação da taxa de cobertura foi utilizado um gabarito de 1m², dividido em partes iguais de 0,01m², nos quais era aplicada a escala
(Tabela 1). Para cada resultado foi realizada análise de variância
e teste de “F” a 5% de probabilidade.
Tabela 1. Escala de valores para avaliação de taxa de cobertura de
solo, aplicada ao desenvolvimento vegetativo das leguminosas de habito rasteiro (Palmas, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A taxa de cobertura do solo apresentou diferença entre os tratamentos. Nota-se que a mucuna cinza apresentou as maiores
taxas do início ao fim do ciclo (Figura 1), atingindo seu máximo
de cobertura em torno de 90 dias de ciclo, promovendo cerca de
80% de cobertura do solo, enquanto que a mucuna anã apresentou seu máximo aos 60 dias, promovendo cerca de 50% de cobertura do solo (Figura 1). Esses resultados apontam uma maior capacidade de cobertura do solo apresentado pela mucuna cinza
em relação à mucuna anã, apesar dessa espécie não ter alcançado a 100% de cobertura do solo.
17
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Figura 1. Taxa de cobertura para as leguminosas rasteiras aos 30,
60, 90 e 120 dias após a semeadura. (Palmas, 2006)
Quanto à altura das plantas houve diferença significativa (Tabela 2).
O desenvolvimento inicial das espécies em altura, até os 60 dias foi semelhante, no entanto após essa data o guandu passou a apresentar maior altura, o que era de se esperar, já que o feijão guandu apresenta hábito
de crescimento mais arbustivo, podendo atingir até 3 metros de altura
(Sagrilo et al., 2003). A estatura apresentada pelo feijão de porco ocorreu
em função também das características da espécie, semi-arbustiva com
estatura média entre 0,8 e 1,0 m (Costa et al., 1992). Esses resultados
demonstram um potencial do guandu para uso em sistemas de cultura
em faixas ou até em sistemas agroflorestais em que se preconiza o uso de
espécies de leguminosas de habito arbustivo. Por outro lado o feijão de
porco pode ser usado em sistemas de consórcio com culturas de interesse
econômico que apresentam habito ereto.
Tabela 2. Altura média das plantas aos 60, 90 e 120 dias após a
semeadura, das leguminosas anuais eretas (Palmas/TO, 2006).

¹ Os valores representam média de quatro repetições; médias seguidas da mesma
letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de “F”( p< 5%).

18
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Houve diferença significativa para a avaliação de ciclagem de nutrientes, através da senescência de folhas (Figura 2). Nota-se que aos
90 dias a mucuna cinza e a mucuna anã apresentaram capacidade de
ciclagem de até 2,30 t.ha -1 de matéria seca, capacidade que se reduziu na mucuna anã ao longo do tempo. Isso está relacionado com a
duração do ciclo dessa espécie, que levou em torno de 92 dias (Tabela
3), em quanto a mucuna cinza manteve sua capacidade de ciclagem
de nutrientes através da senescência das folhas. Outro sim, foi que o
guandu até os 90 dias apresentava pouca senescência de folhas, porém com 120 dias nota-se maior senescência, em torno de 1,74 t.ha-1,
reduzindo para 1,00 t.ha-1 aos 150 dias. Nessa fase, o feijão de porco
e a mucuna anã já não apresentavam senescência de folhas, em função do fechamento do ciclo.

Figura 2. Senescência de folhas aos 90, 120 e 150 dias após a
semeadura. (Palmas, 2006)
Houve diferença significativa para a produção de fitomassa das
leguminosas (Tabela 3). Observa-se que o feijão guandu apresentou o
maior valor com acúmulo médio de 12,44 t.ha -1 de matéria seca, aproximadamente 6 vezes maior que a mucuna cinza, que apresentou a
19
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segunda maior média, e 10 vezes maior do que os valores obtidos
com a mucuna anã que apresentou a menor produção de fitomassa.
Não houve diferença significativa entre os quatro tratamentos para
a avaliação da velocidade de emergência (Tabela 3).
Para sistemas onde a preocupação maior é a produção de massa,
o feijão guandu seria mais indicado do que o feijão de porco. Em
sistemas em que há necessidade de proteção do solo, a mucuna cinza
mostrou-se mais eficiente do que a mucuna anã.
Tabela 3. Velocidade de emergência, produção de matéria seca e
duração do ciclo das leguminosas das leguminosas (Palmas, 2006).

¹ Os valores representam média de quatro repetições; médias seguidas da mesma
letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de “F”( p< 5%).

REFERÊNCIAS
CALEGARI, A. et al. Adubação verde no sul do Brasil. (ed) Assessoria e serviços a
projetos em agricultura alternativa, 2a edição, Rio de Janeiro/RJ, 1993.346p.
COSTA, M.B.B. da e outros. Adubação Verde no Sul do Brasil.
AS-PTA, Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa. 1.992. 346p.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos. Manual de métodos de análises de solos.
Rio de Janeiro, 1997. 212p.
SAGRILO, E.; GIRÃO, E. S.; BARBOSA, F. J. V.; RAMOS, G. M.; AZEVEDO,
J. N de; MEDEIROS, L. P.; NETO, R. B. A.; LEAL, T. M. 2003. EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Sistemas de
produção, 1. Agricultura familiar. Versão eletrônica. Último acesso dia 30/06/
2006, pelo site: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
AgriculturaFamiliar/RegiaoMeioNorteBrasil/Caprinos/alimentacao.htm>
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HERANÇA DAS CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS DA SOJA TIPO EDAMAME*
Marcio Akio Ootani 1
Lucas Koshy Naoe2
Expedito Alves Cardoso 2
Ronaldo Rodrigues Coimbra2
Joenes Mucci Peluzio 3
Flávio Sérgio Afférri3
INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins é oficialmente pertencente à Região Norte,
mas apenas o norte e oeste do estado têm características amazônicas.
Na safra 2002/2003 a área plantada com a cultura da soja no estado,
quase toda em áreas de cerrado, totalizou pouco menos de 150 mil
hectares, sendo que na safra 2003/2004 totalizou cerca de 214 mil
hectares, isto demostra uma crescente demanda de novas cultivares
adaptadas ao clima local (MATUO e NAOE, 2004).
O melhoramento de soja no Estado do Tocantins é baseado apenas
em avaliações de cultivares com recomendação expandida, ou seja,
cultivares são recomendados em outros estados primeiramente e depois indicados por expansão ao Estado do Tocantins. Um dos petiscos prediletos dos japoneses para acompanhar cerveja é a soja tipo
edamame, entretanto inexiste este tipo de produto no mercado brasileiro. (NAOE et al., 2004).

* Projeto: Programa de Melhoramento da Soja Apoio: UNITINS e SEAGRO
1
Estudante de Agronomia bolsista PIBIC/UNITINS; ootani667@yahoo.com.br
2
Professores da Unitins; lucas.kn@unitins.br
3
Professores da UFT; flavio@uft.edu.br
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Este trabalho teve como objetivo o estudo da herança das características agronômicas da soja tipo edamame, para seleção de linhagens promissoras.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido realizado no campus da Universidade Federal do Tocantins ,na cidade de Gurupi situado 280 metros de
altitude com o plantio de 124 linhagens na geração F3 pertencentes a
Fundação Universidade do Tocantins e 5 cultivares comerciais japonesas que serão utilizadas como padrão: Yamanaka, Sati, Yokora,
Yamie, Tamo. Sendo que essa população foi disposta com espaçamento de 5 m por 0,70 entre linhas
As características que foram avaliadas em todas as plantas foram
as seguintes:
• Número de dias da emergência até o início da floração (estádio R1), sendo denominado número de dias para floração (NDF);
• Altura da planta no florescimento (estádio R1), obtida pela medição da distância, em cm, do nível do solo até a extremidade da
haste principal (APF);
• Número de dias da emergência até a maturação plena (estádio
R8), denominado número de dias para maturação (NDM);
• Período reprodutivo, em número de dias, compreendido entre a
floração e a maturação (NFM);
• Altura da primeira vagem, obtida pela medição da distância, em
cm, do nível do solo até a inserção da primeira vagem da haste
principal, na época da colheita (APV);
• Altura da última vagem, obtida pela medição da distância, em
cm, do nível do solo até a inserção da última vagem da haste
principal, na época da colheita (AUV);
• Número de nós da haste principal na maturação (estádio R8),
avaliado a partir do nó correspondente ao par de folhas unifolioladas, até o último nó da haste principal (NNM);
22
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• Peso de 100 sementes (PCS) e peso total de sementes (PRO),
em gramas;
• Anotação da cor da flor, da pubescência, hilo e tegumento.
• Peso de 100 sementes (PCS), em gramas;
• Peso total de sementes (PRO), em gramas.
O plantio foi realizado no dia 19 de dezembro de 2006, houve a
preparação do terreno, sulcamento e adubação fosfatada com 100
Kg.ha-1 com termofosfato magnesiano. Não houve necessidade de inoculação, pois trata-se de uma área antiga com plantio de soja.
A emergência dos cotilédones ocorreu entre os dias 23 dezembro a
25 dezembro de 2005. Foi realizado desbaste com densidade de 15
plantas por metro e 5 centímetros entre plantas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A linhagem 330/1-6 se apresentou como a mais precoce tendo
maturação aos 90 dias, isso era esperado, pois é oriunda de progenitores não adaptados e muito precoces; Ainda foi verificada a ausência de linhagens com maturação acima de 120 dias demonstrando a
precocidade das linhagens. Observando-se a característica cor de flor
pode-se afirmar que a população ainda não atingiu a homozigose e
ainda necessita de seleção intrafamílias.
Observou-se que as médias estão de acordo com a literatura
(HANSON et al., 1961; CÂMARA, 2000). Com base nos valores
das variâncias das características quantitativas e principalmente
das características qualitativas dentro das famílias F 3 ficou evidente que existe variabilidade, sendo ainda seria recomendado um novo
ciclo de seleção dentro das fileiras.
A linhagens oriundas da linhagem 199 foram as mais promissoras
pois apresentam bom peso de cem sementes e boa produtividade, 18,6
gramas e 3200 kg.ha -1, respectivamente. Entretanto deve-se lembrar
que as linhagens estão segregando e isto pode não permanecer nas
próximas gerações.
As correlação fenotípica entre peso das sementes (PRO) e peso de
23
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cem sementes (PCS) mostraram-se diferentes níveis dependendo da
família analisada variando de – 32 a 85%, assim a seleção indireta
não pode ser recomendada dependendo da família.
Assim com base nas análises dados concluímos que: A população
estudada não atingiu a homozigose e necessita de seleção intrafamilias; as populações apresentaram variabilidade fenotípica, portanto
deve-se realizar novo ciclo de seleção; a seleção indireta para produção de sementes e peso de cem sementes deve ser recomendada dependendo da família.
REFERÊNCIAS
MATUO, E. T.; NAOE, L. K.; COIMBRA, R. R. Situação do Estado do Tocantins para a cultura da soja. IX Simpósio de Iniciação Cientifica. Viçosa - MG:
UFV, 2004.
NAOE, L.K. COIMBRA, R.R.; MATUO, E.T. Melhoramento da soja na Universidade do Tocantins. IX Simpósio de Iniciação Científica. Viçosa- MG: UFV, 2004.
CÂMARA, G.M.S. Soja: tecnologia da produção. Piracicaba: ESALQ,
2000, 450p.
HANSON, W.D., LEFFEL, R.C., HOWELL, R.W. Genetic analysis of energy
production in the soybean. Crop Science, v. 1, n. 2, p.121-126, 1961.

24

“INICIAÇÃO CIENTÍFICA: despertar vocações para a inovação”

LEVANTAMENTO DE COMUNIDADES
FÍMICOLAS NA REGIÃO DE PALMAS-TO*
Marcos de Souza Matos 1
Daniel de Brito Fragoso2
Lauro Lopes Valadares 2
INTRODUÇÃO
No Brasil, 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), e essas fezes bovinas constituem um microhabitat para uma
abundante e diversificada fauna de artrópodes (Blume, 1985).
Determinados insetos podem causar problemas ao se desenvolverem no esterco bovino, propiciando a veiculação de doenças causando danos nas criações como alguns dípteros hematófagos, pelo estresse que causam aos animais ao exercerem a hematofagia como Haematobia irritans, atualmente considerada como praga no ambiente rural
(Amaral, 1996). Os besouros coprófagos constituem, atualmente, o
meio mais prático e viável de que se dispõe para a desestruturação
das massas fecais de bovinos em pastagens. A atividade desses coleópteros, além de auxiliar no melhor aproveitamento da pastagem, colabora também para a redução populacional de organismos indesejáveis. , (Kalisz & Stone 1984). A importância dos besouros coprófagos
reside justamente na tarefa que executam incorporando ou desinteProjeto: Levantamento de comunidades fímicolas na região do Tocantins. Fonte de Recursos:
Institucional-UNITINS e CNPq.
1
Estudante do Curso de biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas CEULP/
ULBRA; E-mail: marcosdematos@yahoo.com.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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grando massas fecais, e por acelerarem e tornarem mais eficiente a
reciclagem de nutrientes. Com isso colaboram para melhorar as condições de fertilidade do solo, 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 como é o caso da moscados-chifres, nematóides e vermes que, são depositados em camadas
profundas do solo, em grande parte, destruídos. Espécies de besouros
capazes de enterrar o esterco num período de até 48 horas podem
impedir que, em média, 96% das moscas de esterco atinjam a maturidade e reinfestem os animais (Samways, 1989).Várias espécies de
Scarabaeidae são de grande importância para a ciclagem de nutrientes dos ecossistemas onde ocorrem, fazendo o papel de processadores
de matéria orgânica em decomposição (Schiffler, 2003). O conhecimento da fauna fimícola é necessário, objetivando-se a implementação de programas de controle biológico aplicado de organismos-praga como dípteros, verminoses, nematóides gastrointestinal de importância veterinária (Flechtmann et al., 1995). Diante da diversidade
de espécies em diferentes locais no Brasil, existe a necessidade de
selecioná-las conforme a região de estudo, devida os diferentes climas
e espécies que sejam ativas em diferentes épocas do ano. O presente
trabalho teve por objetivo, verificar as espécies que fazem parte da
fauna fimícola, que ocorrem na região de Palmas-TO.
METODOLOGIA
Para inventariar as espécies de coleópteros copro/necrófagos ocorrentes e obter informações sobre o comportamento sazonal e a abundância relativa, foram realizadas coletas mensais na estação chuvosa
e seca em três propriedades da região de Palmas.
Em cada propriedade foram colocadas cinco armadilhas de captura, com cada uma contendo isca fezes frescas de bovinas (500
gramas), acondicionadas saco de tule e presas a 10 cm acima do
nível do solo. Como recipiente de coleta foram instalados copos de
26
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plástico (sorvete) com capacidade de 500 mL contendo álcool 70%,
os quais foram enterrados no solo, com as bordas superiores ao nível da superfície, exatamente sob as iscas. Cada armadilha foi protegida contra pisoteio de animais com estacas de madeira. As armadilhas foram distribuídas ao acaso, obedecendo a uma distância
mínima de 100 metros entre elas, no interior de piquetes de ±10
hectares de área de pastagem contendo animais. As amostras foram recolhidas depois de 7 dias, colocadas em frascos contendo álcool 70% e levadas ao laboratório de entomologia da Unitins para
triagem, quantificação e identificação. Todos os insetos capturados
estão sendo identificados, sempre que possível, em nível de espécie.
A identificação das espécies foram feita através de chaves taxonômicas. A coleção confeccionada será depositada no Museu de Entomologia da Fundação Universidade do Tocantins.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados obtidos foram coletados um total de 14.284 indivíduos, pertencentes a três famílias Scarabidae, Staphylinidae e Carabidae, os quais foram agrupados em 44 espécies (Tabela 1).
Tabela 01. Principais famílias ou espécies de fimícolas capturados
na região de Palmas/TO

A família Scarabeidae foi a que apresentou maior número de indivíduos capturados totalizando 10.417 indivíduos, destacando as es27
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pécies Aphodus sp com 2.879 indivíduos, Dichotomius sp. com 2.054,
Dinoderus minutus com 1.551, Aphodius nigritus com 1.020, Digitonthophagus gazella (besouro africano) com 988 indivíduos, Onthophagus sp. com 772 e Ateuchus sp. com 671; em seguida tivemos a família Staphylinidae com 3.856 indivíduos e a família Carabidae com
11 indivíduos. Muitas espécies de fímicolas, em especial os escarabeídeos, possuem o hábito de desintegrar e efetuar a incorporação do
bolo fecal de bovinos e outros herbívoros, contribuindo para o combate de dípteros hematófagos, de nematóide e vermes gastrintestinais
de importância médico-veterinária, que usam as fezes dos animais
para desenvolver parte do seu ciclo biológico. Além, disso promovem
a adubação orgânica, a aeração e a infiltração de água no solo, melhorando assim a qualidade e capacidade de suporte das pastagens.
Nas figuras 1 a 7 são apresentadas as distribuições mensais das espécies mais abundantes. Nos meses de janeiro a maio tivemos maior
índice nas capturas.
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Alguns trabalhos com inventário de comunidade fimícola tem sido
realizado em outras regiões do Brasil; por exemplo, o estudo conduzido com fimícolas em Ilha Solteira - SP, realizado por Flechtmann et.
al. (1995), onde foi encontrado maior número de capturas de indivíduos nas famílias Scarabaeidae, Staphylinidae e Histeridae.
Das espécies encontradas no presente estudo três (Aphodius nigritus, Aphodius sp. e Dinoderus minutus) pertencem ao grupo de besouros endocoprídeos, os quais são caracterizados por serem de pequeno porte e realizarem praticamente todas as suas atividades no
interior da massa fecal (figura 1, 2 e 4). Também foi freqüente a captura de Onthophagus sp, que pertence ao grupo de insetos telecoprídeos, quais são caracterizados por fragmentar o bolo fecal fazendo
bolotas que são transportados para outro local, percorrendo uma distância de até 18 metros (F. 7).
Os demais insetos coletados pertencem ao grupo paracoprídeos,
caracterizados por construírem galerias no solo, sob ou próximo das
massas fecais, para onde levam porções destas, destinadas à alimentação própria ou de sua progênie, sendo espécies de maior porte (F.3,
29
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5 e 6). Analisando os resultados nota-se que insetos pertencentes ao
grupo de endocoprídeos (F. 1, 2 e 4) tiveram uma distribuição mais
uniforme e, portanto apresentam potencial para uso como agente de
controle biológico nas condições edafo-climáticas da região de Palmas-TO. Já as espécies pertencentes ao grupo de paracoprídeos (F. 3,
5 e 6) e telecoprídeos (F. 7) possuem uma distribuição irregular. Besouros coprófagos de maior biomassa são tidos como os de maior
eficiência na remoção de massas fecais de áreas de pastagens (Merritt
& Anderson, 1977). Entre as espécies que pertencem ao grupo de paracoprídeos, a qual se destacou foi Dichotomius sp, passou a ser coletada em maior quantidade nos meses de janeiro a maio, observou-se
que esta espécie tem grande atividade na desintegração da massa fecal (F. 6). O besouro Digitonthophagus gazella, que é utilizado em controle integrado da mosca-dos-chifres teve grande incidência nas coletas (F5). Assim diante dos resultados obtidos, se visualiza perspectivas sobre o potencial de algumas espécies se mostrarem promissoras
como agentes de controle biológico de pragas da bovinocultura tocantinense, como é o caso de Dichotomius sp.
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ENTOMOFAUNA DA CULTURA DO CAJUEIRO SOB
DIFERENTES COBERTURAS VIVAS DE SOLO*
Flavio Vieira Medeiros da Cunha¹
Daniel de Brito Fragoso²
INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins apresenta condições climáticas favoráveis
à produção de frutas e projetos-pilotos de fruticultura irrigada, destacando-se o abacaxi, caju e manga. Com relação a cultura do caju
(Anacardium occidentale, L.) o Estado tem uma área plantada de 551
hectares (PROFRUTA/SAG/RURALTINS 2002). Esta área ainda é
incipiente tendo em vista o grande potencial do Tocantins com relação à fruticultura.
Portanto, diante da eminente expansão da cultura no Estado, há a
necessidade de informações básicas sobre os fatores envolvidos em
sua cadeia produtiva, entre eles a ocorrência de pragas.
Várias espécies de insetos-praga atacam as plantas do cajueiro em
suas diferentes fenofases. Além dessas espécies consideradas pragas
ainda se fazem presentes outras espécies não-pragas, ou seja, espécies que se encontram associadas ao cajueiro e não causam danos, e
aquelas tidas como benéficas ou inimigos naturais.
Em face da ocorrência de várias espécies de artrópodes na cultura do cajueiro, um grande problema para o produtor é o desconhecimento daquelas de importância econômica como pragas e
Projeto: Comportamento e Potencialidades de Leguminosas Herbáceas para uso na Adubação
Verde no Cerrado do Tocantins – Cultura do Cajú (Anacardium occidentale, L.).
¹ Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do campi de Palmas da Universidade Federal
do Tocantins; vieiramedeirosdacunha@hotmail.com
² Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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daquelas benéficas. Um outro problema é ter que decidir dentre as
várias opções de controle das pragas, aquela que seja mais adequada e quando aplicá-la racionalmente.
Nesse sentido, este projeto objetivou reconhecer e monitorar as principais pragas e inimigos naturais da cultura do cajueiro sobre diferentes coberturas vivas de solo.
METODOLOGIA
O projeto foi conduzido no jardim clonal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAGRO, no Centro Agrotecnológico
de Palmas (CAP). O jardim clonal foi instalado em dezembro de 2002
pela SEAGRO, com o caju sendo plantado no espaçamento de 4 x 4 m.
Foram implementadas as coberturas vivas: Cudzu tropical (Pueraria phaseoloides), Mucuna-preta (Mucuna aterrima) Grama-batatais
(Paspalum notatum) e vegetação espontânea.
O monitoramento de pragas teve início a partir de março, com amostragens quinzenais por meio de rede de varredura e entomológica e observação visual que preconizou o uso de uma escala de notas variável
em função da quantidade de insetos, sintomas ou injúrias (Mesquita et
al., 2002) e através da Análise Estatística SAS System Program (método de Dunnett). Para isto, demarcou-se quatro blocos, subdivididos em
quatro parcelas, onde cada parcela é constituída por 16 plantas de caju,
com uma área de 256 m2. As avaliações foram feitas nas quatro plantas
centrais, onde cada planta foi dividida em quatro quadrantes. Os espécimes coletados foram colocados em copos plásticos tipo sorvete (400
mL) contendo álcool 70% ou em sacos plásticos (60cm x 100cm) contendo chumaço de algodão embebido de acetato em etila, e posteriormente identificados e quantificados em laboratório.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As coberturas vivas Cudzu tropical (Pueraria phaseoloides) e
vegetação espontânea (formada principalmente por capim) des33
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tacam-se quanto a produção de material vegetativo e quanto ao
número de insetos abrigados, apresentando valores superiores às
demais coberturas Mucuna-preta (Mucuna aterrima) e Gramabatatais (Paspalum notatum), porém, estatisticamente os valores
não diferiram, pois a média do numero de espécies apresentaram-se bem próximos (Fig. 01).

Figura 01 – Número médio (média ± EPM) de espécies de insetos
pragas e inimigos naturais em cajueiro em função do tipo de cobertura (teste de Dunnet).
Apesar da pequena variação apresentada, quanto a diversidade de
espécies coletadas, a quantidade de alguns insetos variaram de acordo com a cobertura analisada.
A vegetação espontânea destacou-se quanto ao número de insetos
abrigados, porém, a abelha cachorro apresentou número reduzido de
indivíduos neste tipo de cobertura.
Entre os inimigos naturais de maior representatividade, destacaram-se as aranhas, que estiveram presentes em todas as coberturas
analisadas.
Dentre as espécies encontradas (Tabela 01), a única cobertura que
abrigou toda a diversidade de espécies, foi a vegetação espontânea. E
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a cobertura que menos apresentou diversidade de espécies foi a Grama-batatais (Paspalum notatum). Após analisado estatisticamente,
verificou-se que houveram variações significantes entre o número de
indivíduos de cada cobertura.
Tabela 1 - Principais espécies de pragas e inimigos naturais do cajueiro, no município de Palmas – TO.

Os resultados obtidos quanto a avaliação de broca-das-pontas (Antistarcha binocularis), demonstraram que, as plantas localizadas nas
parcelas preenchidas com Cudzu tropical (Pueraria phaseoloides) e
Mucuna-preta (Mucuna aterrima), apresentaram valores médios de
infestação em torno de 46%. Já em relação às parcelas preenchidas
com Grama-batatais (Paspalum notatum) e vegetação espontânea,
apresentaram média de infestação em torno de 78%, durante os meses de março a junho de 2006.
Os resultados relacionados a diminuição dos sintomas apresentados, evidenciaram o efeito benéfico de algumas coberturas, quanto ao
poder de regeneração de algumas plantas, ao serem infestadas.
O potencial benéfico das leguminosas Cudzu tropical (Pueraria
phaseoloides) e Mucuna-preta (Mucuna aterrima) e, em menor proporção Grama-batatais (Paspalum notatum), são capazes de favorecer à planta maiores condições de se recuperarem, quando atacadas
por algumas pragas.
35
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DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA
A INSETICIDA EM Sitophilus zeamais
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)
Ronan Ribeiro Almeida1
Daniel de Brito Fragoso2
Expedito Alves Cardoso 2
César Auguste Badji 2
INTRODUÇÃO
Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) é um inseto–praga
responsável por grandes perdas em produtos armazenados, principalmente em milho armazenado. O inseto é vulgarmente conhecido como
caruncho ou gorgulho-do-milho, possui uma grande capacidade destrutiva, tanto na fase adulta como no estágio larval (REES, 1996). Os
insetos adultos causam danos aos grãos sadios e intactos, enquanto
as larvas se alimentam do interior dos grãos. O principal método de
combate é por meio do uso de inseticidas, pois consiste no método
mais simples e de ação mais imediata de controle (WHITE e LEESCH, 1995), principalmente em áreas tropicais, devido à falta de aplicabilidade de outros métodos alternativos de controle e das condições
climáticas serem favoráveis ao desenvolvimento dessa espécie durante todo ano (GUEDES, 1990).
O uso freqüente de inseticidas para a proteção de grãos armazenados contra insetos tem levado à ocorrência de falhas de controle decorrente do desenvolvimento da resistência pelos insetos alvos aos
compostos usados.
1
Estudante do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Luterano de Palmas –
CEULP/ULBRA. E-mail: ronanra@hotmail.com;
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
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Resistência a inseticida refere-se à capacidade de indivíduos de
uma espécie sobreviverem a uma dosagem que seria letal pra a maioria dos indivíduos susceptíveis dessa mesma espécie.
Quando ocorre falha de controle proveniente do desenvolvimento
de indivíduos resistentes, temos geralmente como conseqüência aplicações extras de inseticidas, aumento da dosagem e por ultimo a substituição de composto. Com isso pode ocorrer a contaminação dos alimentos além dos níveis de resíduos aceitáveis e, com isso comprometer a saúde humana.
No Brasil são poucas as informações disponíveis sobre a resistência a inseticidas. Em Sitophilus zeamais os estudos não vão
alem de testes convencionais para comprovar a resistência (PACHECO et al.,1990).
Informações sobre a resistência em população de S. zeamais
no Estado do Tocantins inexistem e, portanto, são importantes
para diagnostico da situação e implementação de programa e
manejo de resistência a inseticidas em unidades armazenadoras
de produtos armazenados.
METODOLOGIA
Populações de S. zeamais foram coletadas em várias localidades
do Estado do Tocantins (Tabela 1). Os insetos coletados em produtos
armazenados nas unidades armazenadoras do Estado foram acondicionados em potes de vidro (Capacidade 2 litros de volume) e criadas
sob condições de laboratório tendo como substrato alimentar grãos
de cereais (milho e arroz).
Bioensaios “In Vivo” de concentração-mortalidade foram conduzidos usando frascos de vidro de 20 ml transparentes, seguido à metodologia desenvolvida por Guedes et al. (1995). Os dados de mortalidade foram submetidos à análise de próbite para determinação das
concentrações letais (CL50 e CL99) para cada população e usados
nos estudos de detecção de resistência segundo a metodologia proposta por FINNEY (1971). Os inseticidas utilizados foram o piretróide
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permetrina e o organo-fosforado clorpirifós-métilico. As concentrações
discriminatórias CL95 (concentração letal com probabilidade de causar mortalidade em 95% dos indivíduos expostos) estabelecida para
cada inseticida foi usada nos bioensaios de varredura para diagnosticar populações resistentes. Para isso, foi feita 5 repetições com 20
insetos/repetição, totalizando 100 indivíduos expostos, obtendo assim
os percentuais de mortalidade.
Três roteiros foram realizados, abrangendo a região norte, sul e
sudoeste do Estado do Tocantins, sendo coletadas populações nos
municípios de Alvorada, Aparecida do Rio Negro, Cristalândia, Dianópolis, Dueré, Figuerópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Lagoa
da Confusão, Palmeiras e Palmas (Tabela 01). As populações de insetos-praga coletadas foram estabelecidas no Laboratório de Entomologia da Fundação do Tocantins – UNITINS, em Palmas. Também foram estabelecidas duas populações padrões de susceptibilidade e resistência a DDT e Piretróides. Estas populações foram mantidas em
condições de laboratório para a multiplicação de indivíduos utilizados nos bioensaios de detecção a resistência.
Tabela 1. Origem e época de coleta das populações de S. zeamais

Os dados de mortalidade dos bioensaios de concentração mortalidade foram submetidos a análise de próbite e determinadas as concentrações discriminatórias (CL95) para os inseticidas clorpirifós (0,89
mg/cm 2) e permetrina (0,89 mg/cm 2) (Tabela 2).
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Tabela 2. Toxidade de inseticidas a Sitophilus zeamais para a população-padrão de susceptibilidade

O estudo de varredura foi feito para duas populações (Tabela 3).
Como principal produto foi constatado preliminarmente resistência
moderada ao inseticida clorpirifós nas populações de S. zeamais coletada no município de Formoso do Araguaia, uma importante região
produtora de grãos do Estado do Tocantins e de Jacarezinho-PR, população-padrão de resistência a DDT (diclorodifeniltricloroetano) e
piretróides. Com estas informações foi elaborado um resumo e submetido ao XXI Congresso Brasileiro de Entomologia, cuja apresentação ocorrerá agora em agosto na cidade de Recife – PE.
Tabela 3. Mortalidade de Sitophilus zeamais pela concentração discriminatória CL95 (0,89 mg/cm 2) do inseticida clorpirifós estabelecida
para a população-padrão de susceptilidade (Sete Lagoas)

* Mortalidade significativamente diferente da mortalidade na população-padrão de susceptibilidade pelo teste Z a 95% de probabilidade, com correção para continuidade.

A detecção, monitoramento e elucidação dos mecanismos bioquímicos de resistência são informações fundamentais para implementação do manejo da resistência a inseticidas. Assim sendo, com as informações já obtidas e continuidade dos estudos
serão importantes para a proposição de estratégias de manejo e
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redução dos impactos negativos advindos do desenvolvimento de
populações de S. zeamais resistentes a inseticidas.
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INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE CULTIVARES
DE ARROZ DE TERRAS ALTAS PARA
O ESTADO DO TOCANTINS*
Gercineia Eugênia silva¹
Expedito Alves Cardoso²
INTRODUÇÃO
O arroz, cultura de origem Asiática, pertence à família botânica Poaceae (Gramínea), sendo um dos cereais mais cultivados no mundo, constituindo-se em elemento básico para mais de 40%da população mundial.
No Brasil é uma das mais importantes culturas anuais, ocupando posição de destaque do ponto de vista econômica e social; a área cultivada na
safra 2005/06 foi de 3,14 milhões de hectares, com uma projeção de produção próxima a 15 milhões de toneladas e com consumo estimado de
12,7 milhões de toneladas (CONAB, 2006). O Brasil ocupa o 10º lugar em
produção mundial e um consumo per capita de 42 kg/habitante/ano.
Cerca de 20% do arroz de sequeiro do mundo é cultivado na América Latina. A cultura de arroz de terras altas concentra-se na região
do cerrado, e apesar de ocupar cerca de 64% da área cultivada, responde por apenas 39% da produção nacional (EMBRAPA).
Os baixos rendimentos brasileiros devem-se, principalmente, a produção de arroz sob o sistema de sequeiro, com rendimento muitas
vezes inferior a 1000 kg.h -1. Porém, a adoção de novas tecnologias e
a migração desse sistema para regiões com melhor distribuição pluProjeto: Obtenção de genótipos de arroz para cultivo em terras altas, tolerantes a solos ácidos
no Estado do Tocantins.
1
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/
ULBRA; E-mail: gercineia@yahoo.com.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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viométrica e baixo risco climático está permitindo melhores rendimentos nos últimos anos.
Também, o inadequado planejamento das atividades agrícolas traz
como conseqüência o aumento de riscos quanto à possibilidade de
insucesso no processo produtivo. Conhecimento das exigências edafoclimaticas e nutricionais da cultura e a adoção de ferramentas adequadas para a tomada de decisões é o primeiro passo para se obter
melhores resultados. Sendo assim, a compreensão dos processos envolvidos no crescimento e desenvolvimento da cultura do arroz e fundamental para se planejar sua produção de forma sustentável, e a
modelagem é o instrumento de integração dos processos que acontecem ao longo do ciclo da cultura.
O trabalho teve como objetivo obter linhagens de arroz de terras altas
com maior produtividade, maior resistência a doenças e melhor qualidade dos grãos a serem recomendados para o Estado do Tocantins.
MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio foi instalado no complexo de ciências Agrárias da Fundação Universidade do Tocantins localizado no centro Agro tecnológico de Palmas.
O ensaio é composto por 36 tratamentos, sendo 25 tratamentos adquiridos junto a Embrapa, 3 testemunhas e 8 tratamentos provenientes
do programa de melhoramento da Fundação Universidade do Tocantins.
O Preparo da área experimental foi realizado utilizando-se grade
aradoura (duas vezes), calagem e grade niveladora. O experimento
foi instalado no dia 23 de dezembro 2005, utilizou-se uma adubação
de plantio de 350 kg.ha-1 da fórmula 5-25-15+0,4 Zn. Após 40 dias do
plantio foi realizada uma capina manual e a primeira adubação de
cobertura, como fonte de nitrogênio utilizou-se o sulfato de amônia na
dose de 125 kg.ha-1 o equivalente a 25 kg de N/ha-1.
Cada parcela é constituída de 04 linhas de 05 metros lineares, espaçadas 0,30 metros, onde foram semeadas 60 sementes por metro
linear, ocupando uma área de aproximadamente 1000m² de área.
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O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com 04 repetições, sendo que cada bloco foi composto de 36
unidades, ou seja, 36 tratamentos (Linhagens /Cultivares).
Para coleta de dados, foi utilizado um formulário de campo, onde
foram avaliadas: Floração Média (FLO) - números de dias da semeadura 50% das panículas floridas, Altura (ALT) - na fase de maturação, é obtida medindo-se a altura do colmo principal do solo
até a extremidade da panícula, Acamamento (ACA) - utilizar a escala de acamamento, Doenças: Brusone da panícula (BP), Mancha de grãos (MG) - os dados das doenças devem ser feitos de
acordo com o Manual de Pesquisa em Arroz, ou do Sistema de
Avaliação Padrão para Arroz CIAT e Produtividade de grãos
(PROD) - produtividade de grãos da parcela ajustado para 13% de
umidade, a formula PA= P(100-U)/87, onde: U = umidade dos grãos
no momento da pesagem e P = peso dos grãos.
Na fase de maturação do material foi avaliada altura (ALT), onde
03 plantas foram medidas em cada parcela do colmo principal do solo
até a extremidade da panícula.

Quadro 1. Critérios para avaliação de doenças de acordo com o CIAT.
As doenças avaliadas neste experimento foram: Brusone de panículas e a Mancha de Grãos, sendo os dados também obtidos na fase
de maturação, tanto na avaliação das doenças como do acamamento, está ultima foi feita na pré-colheita.
A colheita foi realizada quando a umidade dos grãos apresentou
18%. A umidade dos grãos foi determinada utilizando o aparelho
GEHAKA modelo G 600 quando foi realizada a correção da produção para 13% de umidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Fonseca & Castro (2003), as variedades de arroz
são classificadas, quanto ao ciclo, em precoces (até 112 dias), médias
(113 até 130 dias), médias a longas (131 até 150 dias) e tardias (acima de 150 dias). Com base nessa classificação, 50% das linhagens
enquadraram-se como precoces e 50% médias.
Nenhuma das culturas apresentou - se com médias longas ou tardias. Tanto a floração quanto o ciclo constituem características que podem ser influenciadas pelas condições ambientais. A data de florescimento médio variou de 74,36 dias para as testemunhas/linhagens de
ciclos precoces e 87,23 dias para os de ciclos médios.
Quanto às características agronômicas, a altura da planta variou de 93
cm a 123 cm e não diferindo estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível
de significância de 1%, com relação à reação a doenças, 70% dos genótipos mostraram-se resistentes a brusone na folha, 15% resistentes a brusone na panícula e 83% resistentes à mancha no grão, com notas 1 ou 3.
Tabela 1 – Produtividade de 36 cultivares/linhagens em kg/ha.

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey
ao Nível de significância1%.
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Para a produtividade, a cultivar/linhagem BRA 02601 mostrou-se
mais produtiva, com valores acima de 4.500 kg.ha-1: BRA 01506 (4.245
kg.ha-1), BRA 032051 (4.171 kg.ha-1), BRA 01596 (4.133 kg.ha -1) e
BRA 042157 (4.107 kg.ha-1), superando as testemunha Curinga, Bonança e Primavera que produziram, em média, respectivamente, 4.101
kg.ha-1, 3.755 kg.ha-1 e 3.728 kg/ha-1. Algumas outras linhagens superaram as testemunhas nessa característica (Tabelas 1).
Neste trabalho podemos observar uma boa produtividade com rendimento de 4.813kg.ha-1, sendo que a produtividade foi bem acima da
média nacional que é de 1.838kg.ha-1 de acordo com o levantamento
sistemático da produção para safra 2004/2005 (IBGE 2006).
Nos resultados parciais observou-se que as sementes da linhagem
BRA 02601, se destacou em produtividade. Os baixos rendimentos
obtidos na produção anual de arroz de terras altas no Brasil devem
principalmente ao manejo adotado, visto que os materiais tradicionalmente cultivados pelos orizicultores (testemunhas) obtiveram produtividades 50% a mais do que a média nacional.
Sugere-se que novos ensaios de avaliação de Cultivares/linhagens de arroz de terras altas sejam conduzidos a fim de se indicar
os melhores cultivares de arroz para as condições edafoclimaticas
do Estado do Tocantins.
A finalidade do trabalho foi levar em consideração o manejo adequado e eficaz a fim de assegurar a qualidade e produtividade dos
grãos. Conclui-se que as cultivares de arroz utilizado responderam
em produtividade.
REFERÊNCIAS
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ESTABELECIMENTO INICIAL DE
COBERTURA VIVA PERMANENTE DE
SOLO EM POMAR DE CAJUEIRO
Marcello Medrado Borges¹
Fábio Luiz de Oliveira²
Daniel de Brito Fragoso³
INTRODUÇÃO
O uso de coberturas vivas permanentes de solo é um modo de se
realizar a adubação verde, que constitui numa alternativa de grande
relevância nas áreas de fruticultura do norte e nordeste, pela idéia de
cultivo mínimo dos pomares.
A adubação verde é uma técnica que consiste no plantio de espécies nativas ou introduzidas, cultivadas em rotação, ou consórcio, com
culturas de interesse econômico. Estas espécies podem ser de ciclo
anual, semi-perene e perene e, portanto, cobrem o terreno em períodos de tempo ou durante todo o ano (Calegari et al, 1993; Espíndola
et al., 1997). Após serem roçadas, podem ser incorporadas, ou mantidas em cobertura sobre a superfície do solo.
Conquanto espécies de várias famílias botânicas sejam cultivadas como adubos verdes, destacam-se aquelas da família Leguminosae. As leguminosas, além de proporcionarem benefícios similares aos obtidos com espécies de outras famílias, tem como particularidade o fato de formarem associações simbióticas com bactérias
fixadoras de nitrogênio atmosférico dos gêneros Rhizobium e Bradrhizobium. Como resultado da simbiose, quantidades expressivas
¹ Estudante do curso de engenharia agrícola da universidade luterana de Palmas; E-mail:
marcello_mb2@yahoo.com.br
² Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
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desse nutriente essencial às plantas cultivadas tornam-se disponíveis após o corte da leguminosa, acarretando, se adequadamente
manejada, auto-suficiência em Nitrogênio.
Recentemente, trabalhos com leguminosas herbáceas perenes com
potencial de utilização como cobertura viva permanente de solo em
pomares tem sido intensificado (Perin et al.1998; Espíndola et al.,
2000a e 2000b, Oliveira et al., 2001). Porém, ações de pesquisa direcionadas ao estudo da utilização desse tipo de cobertura, nas condições de cerrado são ainda bastante restritos, e particular para as condições de cerrado do Tocantins são praticamente inexistentes.
MATERIAL E MÉTODOS
Esse constitui um experimento de campo, com longa duração, para
avaliar os efeitos das coberturas vivas permanente nas características
químicas físicas e biológicas do solo, e o favorecimento para a produção do caju (Anacardium occidentale).
O projeto está sendo conduzido no jardim clonal mantido pela SEAGRO, que situa-se dentro do Centro Agrotecnológico de Palmas, localizado geograficamente à latitude 10º20’00"S e 10º27’00"S, e longitude 48º15’00"Wgr e 48º20’00"Wgr, com altitude de 213 metros.
As coberturas vivas foram implantadas entre os dias 22 de novembro de 2005. O experimento é constituido de 12 parcelas, das
quais 4 parcelas a ser estudada é a própria vegetação da região. O
espaçamento adotado foi de 0,25 m entre linhas, cada linha de 4
metros utilizando toda área da parcela. O delineamento experimental adotado foi o de bloco casualizados, com quatro repetições. Leguminosas herbáceas perenes: Cudzu Tropical (Pueraria phaseoloides) gramínea: grama batatais (Paspalum notatum); Leguminosa
herbácia anual; Mucuna preta (Mucuna Aterrina); e a testemunha
com a vegetação espontânea.
O jardim clonal foi montado em dezembro de 2002 pela SEAGRO,
sendo o caju plantado no espaçamento de 4 x 4 m, que receberá os
tratamentos para serem monitorados. Cada parcela será compreendi49
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da por 16 plantas de caju, que ocupam uma área de 256 m2, sendo
usada como área útil aquela compreendida pelas 4 plantas centrais
de cada parcela.
Foram avaliados os desenvolvimentos vegetativos das plantas pela
taxa de cobertura do solo e a supressão das leguminosas sobre a vegetação espontânea, além dos parâmetros de crescimento vegetativo do
cajueiro (altura das plantas e envergadura leste-oeste da copa).
As avaliações fitossociais foram realizadas bimensalmente, quantificando-se a população de plantas espontâneas associada a cada tratamento. Foi quantificado o acúmulo de matéria seca na fitomassa
total da vegetação.
As taxa de cobertura do solo foi avaliada mensalmente, utilizandose metodologia de aproximação através de uma escala de valores
(Quadro 1) de acordo com a percentagem de cobertura do solo apresentada pelos tratamentos, com auxilio de um gabarito de 1m², devido em partes iguais de 0,04 m².

Quadro 1: Escala de avaliação da taxa de cobertura do solo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos, observou-se que entre 30 a 60 dias
após o plantio as coberturas apresentaram o mesmo comportamento
entre elas, em relação à taxa de cobertura do solo. Porém aos 90 dias
notou-se que a mucuna preta apresentou a menor capacidade de cobertura de solo, enquanto que as demais coberturas não apresentavam nenhuma diferença significativa em relação à vegetação espontânea (figura 1).
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Notou-se que a taxa de cobertura de solo proporcionada pelo kudzu tropical e a grama batatais aumentaram ao longo do tempo, atingindo em torno de 75% e 60% de cobertura de solo aos 90 dias,
respectivamente (figura1). Resultados semelhantes foram observados por Silva et al. (2005) para estas mesmas espécies como cobertura de solo em pomar de cajueiro.
Quanto a mucuna preta, notou-se que não houve uma evolução da taxa de cobertura do solo ao longo do tempo (figura 1),
comportamento incomum para a espécie que normalmente apresenta altas taxas de cobertura do solo com 90 dias de ciclo, conforme resultados encontrados por Faveiro et al, (2005), onde a
mucuna destacou-se sobre as demais espécies quanto a sua capacidade de cobertura de solo, apresentando 100% de cobertura
de solo aos 84 dias.

Figura 1: Percentagem de cobertura do solo por espécies usadas
como cobertura perene em pomar de caju (Palmas/TO,2006)
Quanto à biomassa da vegetação espontânea observa-se que as
plantas de cobertura demonstram a mesma capacidade de supressão,
não apresentando diferença entre elas (figura 2).
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Apesar de não haver diferença estatística nota-se uma tendência
do kudzu e da mucuna preta, em manter baixa a produção de matéria
seca da vegetação espontânea desde o inicio das avaliações, reduzindo assim a quantidade de nutrientes imobilizados por estas. Comportamento também notado com a grama batatais aos 90 dias.

Figura 2: Biomassa da vegetação espontânea em quatro tipos de
cobertura de solo no pomar de caju (Palmas/TO, 2006)
As coberturas de solo estudadas não influenciaram na altura e na envergadura leste/oeste das plantas, não apresentaram também diferenças
quanto ao acumulo de matéria seca. A não influencia das plantas de
cobertura de solo sobre o desenvolvimento vegetativo do caju, também
foi observado por Silva et al (2005). Isso pode estar ligado a baixa produção de matéria seca pelas leguminosas nesse experimento, 1,45 t/ha para
o kudzu e 1,12 t/ha para a mucuna preta, quantidade essa muito inferiores aos já demonstrados por outros autores, FAVEIRO et, al. (2001) obteveram 6.98 t/ha de matéria seca, é Teixeira et, al. (2004), 3.43 t/há.
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Entre as espécies estudadas o kudzu tropical e a grama batatais
aparentemente apresentaram um maior potencial para estabelecimento
inicial e recobrimento, promovendo supressão da vegetação espontânea. No entanto esses são resultados preliminares e, portanto demanda de mais estudos.
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
DE MARACUJAZEIROS NA REGIÃO
DE PALMAS – TO*
Antônio José da Silva Cella1
Tássio Silva Corrêa1
Gustavo Azevedo Campos2
Diego Cavalcante Fernandes3
Jônatas Sousa Costa4
Nilton Tadeu Vilela Junqueira4
INTRODUÇÃO
A fruticultura constitui 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).
Além do valor econômico, a cultura do maracujazeiro tem importância social, haja vista ser uma grande absorvedora de mão-de-obra,
elevando o nível de emprego, a fixação do homem no campo, a melhor
distribuição da renda regional, constituindo-se em importante alternativa de desenvolvimento para diferentes regiões do Brasil (Maldonado et al., 1999).

*
Projeto: Comportamento de Populações de Maracujazeiro na Região de Palmas-TO. Fonte de
Recursos: Institucional-UNITINS, EIT, e CNPq;
1
Estudante do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Luterano de Palmas –
CEULP/ULBRA;
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS;
3
Eng. Agrônomo da Empresa Industrial Técnica;
4
Pesquisador da Embrapa-CPAC.
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Segundo Oliveira e Ferreira (1991), o que se busca em maracujazeiro é um genótipo produtivo, vigoroso, resistente às pragas e doenças, de ampla adaptação, frutos grandes com alto teor de sólidos solúveis no suco e de cor amarela, resistente ao transporte e armazenamento. De acordo com Meletti et al. (1992), o gênero Passiflora apresenta ampla variabilidade genética para ser explorada, observando
grandes variações no florescimento, produtividade, em caracteres do
fruto, resistência a pragas e doenças.
A falta de variedades adequadas tem prejudicado o desenvolvimento
satisfatório da cadeia produtiva do maracujá na região. A utilização
de uma população de maracujazeiro mais adaptada 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.
Desse modo o objetivo do trabalho foi avaliar agronomicamente
diferentes populações de maracujazeiro para as condições edafo-climáticas da região de Palmas – TO.
MATERIAL E MÉTODOS
O ensaio está sendo realizado na área do projeto de fruticultura
irrigada São João, na TO-050, sentido Porto Nacional, km 36. A condução e tratos culturais foram feitos conforme preconizada para a
cultura e foi adotado um espaçamento de 2,5m entre plantas na fileira
e 4,0 m entre fileiras. O delineamento experimental foi em blocos casualisados com 4 repetições. A unidade experimental foi constituída
de 6 plantas, no total de 24 plantas de cada população.
Foram avaliadas 15 populações: IAC-275, IAC-277 (comercializadas pela Embrapa), EC-2, AR-1, AP-1, GA-2 (cedidas pela Embrapa
CPAC), FB-100, FB-200, FB-300 (comercializadas pela Flora Brasil –
Araguari – MG), Redondo Amarelo (Isla Park) e PL12, PL17,
POP04#01, P. alata (provenientes da coleção de germoplasma UNITINS/UENF), além de uma população proveniente de sementes retiradas de frutos coletados em comércio local de hortifruticolas.
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A semeadura foi realizada no dia 11 de agosto de 2005 e as
colheitas com medição dos frutos iniciaram na segunda quinzena de fevereiro de 2006. O período de florescimento foi avaliado através do monitoramento no campo, da época de florescimento de cada população, registrando-se o número de dias necessários ao florescimento.
A partir das colheitas iniciais da primeira safra, foram avaliados o
peso dos frutos (PMF), o comprimento (CF) e o diâmetro do fruto (DF),
a espessura da casca (ECasca), o teor de sólidos solúveis (Brix) e a
percentagem de polpa (%Polpa).
Os dados obtidos até o mês de maio foram tabulados para
cada tratamento (população), e 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
Quanto ao florescimento, os tratamentos T10 (Redondo amarelo), T12 (PL 17) e T15 (P. alata) foram os mais precoces, apresentando florescimento aos 114 dias após a semeadura, seguido do tratamento T14 (Semente Local) em que foi observado
florescimento aos 124 dias após a semeadura e do T2 (AR 1)
que apresentou florescimento aos 132 dias após a semeadura.
Os tratamentos T3 (AP 1), T4 (GA 2), T5 (IAC-275), T6 (IAC277), T7 (FB-100), T8 (FB-200), T9 (FB-300), T11 (PL 12) e
T13 (POP04#01) apresentaram o florescimento 159 dias após
a semeadura, e o tratamento T1 (EC 2-0) foi o mais tardio entre os testados, apresentando florescimento com 180 dias após
a semeadura.
Com essa avaliação pode-se observar o período vegetativo dessas populações sob as condições edafo-climáticas da região, pois
ao analisar somente a característica florescimento, seria desejável
utilizar as populações mais precoces, que teoricamente seriam mais
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interessantes para o produtor de maracujá, por produzirem frutos
em menor tempo de cultivo.
Na Tabela 1 pode-se observar os resultados preliminares das características avaliadas a partir de sete colheitas iniciais, representando o comportamento inicial das populações de maracujazeiro.
O tratamento T3 (AP-1) apresentou o maior peso de frutos entre
as populações avaliadas, com 294,10 gramas, seguido do tratamento T8 (FB-200) com 266,16 g; o tratamento que apresentou frutos
com menor peso foi o T15 (P. alata) com 91,78 g, seguido do tratamento T7 (FB-100) com 170,46g.
Embora os tratamentos T3, T8, T14, T10, T4 e T13 não tenham
apresentado diferença estatística significativa para peso médio de fruto,
neste grupo o T3 (AP-1) e T8 (FB-200) foram os que apresentaram
maior comprimento/diâmetro. Isto pode ser observado na relação C/D
com o peso médio dos frutos (Tabela 1), para este grupo destacado. O
maior tamanho de fruto é uma característica desejável para comercialização dos frutos in natura, como no caso da região de Palmas.
O T1(EC-2) não participou das análises estatísticas para os parâmetros ECasca, Brix e %Polp, pois não foi possível obter dados
deste tratamento para as primeiras colheitas avaliadas, devido a frutificação tardia em relação aos outros tratamentos, que ocorreu somente em junho de 2006.
Quanto a ECasca, formaram-se dois grupos. Um grupo apresentou
menor espessura da casca: T5 (IAC-275) com 5,16 mm, seguido do
T6 (IAC-277) com 5,81mm. O segundo grupo englobou o restante dos
tratamentos, com espessura de casca maior que 6 mm.
Três grupos se formaram quanto ao teor de sólidos solúveis (ºBrix).
No primeiro grupo ficou o T15 (P. alata) com 19,39º. No segundo grupo: T11 (PL-12) com 16,42º; T6 (IAC-277) com 15,84º; T12 (PL-17)
com 15,80º e T9 (FB-300) com 15,67º. O terceiro grupo foi formado
pelos tratamentos com Brix abaixo de 15,1º.
Não foi observada diferença significativa entre os tratamentos para
percentagem de polpa. Houve correlação negativa de 0,75 entre os
parâmetros espessura de casca e percentagem de polpa.
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Tabela 1. Resultados da avaliação de seis características provenientes de sete colheitas iniciais em quinze populações de maracujazeiro. Palmas TO, 2006.

* médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, pertencem a um mesmo
grupo, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. PMF = peso médio
dos frutos, CF = comprimento do fruto; DF = diâmetro do fruto, ECasca = espessura da casca, Brix = teor de sólidos solúveis; %Polpa = percentagem de polpa.

Considerando apenas as colheitas iniciais da primeira safra das
populações de maracujazeiro avaliadas, aquelas que se destacaram
até o momento foram AP-1 e FB-200 em função de apresentarem o
maior peso e tamanho de fruto, que é uma característica desejável
para comercialização de frutos in natura na região de Palmas.
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PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE ESPÉCIES
SILVESTRES DE MARACUJAZEIRO
NA REGIÃO DE PALMAS*
Tássio Silva Corrêa1
Gustavo Azevedo Campos2
Antônio José da Silva Cella3
Marcos de Souza Matos3
INTRODUÇÃO
Além do melhoramento genético com espécies silvestres, outro aspecto é a possibilidade de utilização das mesmas como porta-enxerto.
A baixa produtividade do maracujá-azedo no Brasil é devida, em grande parte, a problemas fitossanitários, dos quais, as doenças provocadas por patógenos do solo se constituem os mais importantes em termos de expressão econômica (Meletti e Bruckner, 2001, Menezes et
al., 1994). Vários autores (Pace, 1984; Ruggiero, 2000; São José, 1991;
Meletti e Bruckner, 2001, Menezes et al., 1994) relatam a necessidade
de usar porta-enxertos resistentes para controlar a fusariose e a morte
prematura do maracujazeiro.
Segundo Terblanche (1986), citado por Menezes et al., (1994),
em avaliações efetuadas durante 3 anos, Passiflora edulis enxertado sobre P. caerulea produziu 41% a mais que P. edulis enxertado
em P. edulis f. flavicarpa e 74% a mais que P. edulis pé-franco. A

Projeto: Melhoramento genético do maracujazeiro visando resistência a doenças. Fonte de
Recursos: Institucional-UNITINS.
1
Estudante do Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Luterano de Palmas –
CEULP/ULBRA.
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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taxa de mortalidade das plantas foi de 8% para P. edulis sobre
P.caerulea, 66% para P. edulis sobre P. edulis f. flavicarpa e de 58%
para plantas de pé-franco de P. edulis. Além de P. caerulea, outras
espécies de passifloras nativas, como P. nitida, P. laurifolia e alguns
acessos de P. suberosa, P. alata, P. coccinea, P. giberti e P. setacea
vêm apresentando resistência à morte precoce e à fusariose (Menezes et al., 1994, Oliveira et al., 1994). No entanto, segundo Meletti
e Bruckner (2001), os porta-enxertos oriundos de sementes da maioria dessas espécies apresentam o inconveniente de gerar plantas
com caules muito finos e, portanto, incompatíveis com o diâmetro
dos garfos que são obtidos de plantas adultas. Esse fato dificulta a
enxertia, aumenta o custo de produção e o tempo requerido para a
formação da muda (Siqueira e Pereira, 2001).
O objetivo deste trabalho foi avaliar o pegamento de estacas de
três espécies de Passifloras tratadas com três produtos comerciais
para enraizamento.
MATERIAL E MÉTODOS
Os três experimentos foram conduzidos no viveiro localizado
no Complexo de Ciências Agrárias da UNITINS. Foram testadas
três espécies da coleção de germoplasma de Passifloras da UENF/
UNITINS AGRO, sendo elas: P. edulis f flavicarpa (espécie 1), P.
mucronata (espécie 2) e P. giberti (espécie 3). Foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso, onde cada experimento foi constituído de uma espécie, com quatro tratamentos, repetidos em
quatro blocos.
Para multiplicação por estaquia, foram retiradas estacas da parte
mediana dos ramos, com duas gemas, deixando-se a gema do ápice com 1/3 da folha. As estacas de cada espécie foram enterras em
tubetes, em 2/3 de profundidade de seu comprimento. Para produção de mudas foi utilizado substrato comercial, distribuído nas bandejas de tubetes, as quais foram mantidas sob irrigação diária no
viveiro, protegido com sombrite 50%.
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Os tratamentos para enraizamento foram: Tratamento 1 (T1) água da torneira (controle), deixando as bases das estacas imersas por vinte minutos; Tratamento 2 (T2) - produto comercial Ácido Giberélico, um grama para vinte litros de água da torneira,
por vinte minutos; Tratamento 3 (T3) - “Radimax”, quatro pastilhas por um litro de água de torneira, por doze horas; Tratamento
4 (T4) - “Biofert”, quarenta gotas para um litro de água de torneira, por doze horas.
A avaliação foi pela contagem do número de estacas vivas e
mortas, presença ou não de calus, quantidade de raízes e brotos e
o tamanho de ambos, em milímetros, utilizando réguas idênticas
e milimetradas.
A avaliação do experimento iniciou-se quando foi possível visualizar a extremidade das raízes no orifício de drenagem de 50% dos
tubetes, o que ocorreu quarenta e oito dias após a retirada das estacas das plantas mãe.
Os parâmetros de percentagem foram transformados através
da função raiz quadrada mais um, aplicado para dados provenientes de contagem, como no presente caso (Ferreira, 2000).
Após a obtenção dos dados transformados, foi feita a análise de
variância para as características avaliadas em cada uma das
três espécies estudadas.
A conformação das raízes foi avaliada através da % de raízes
com conformação compacta (com ponto de concentração de raízes) e % com conformação distribuída (origem na circunferência
da porção basal da estaca); As raízes adventícias foram avaliadas a partir da % de raízes oriundas do caule com até 5mm de
comprimento, % de raízes adventícias entre 5 e 20 mm e raízes
adventícias maiores que 20mm; Avaliou-se também a parte aérea, através da % de brotos presentes nas estacas e do tamanho
médio dos brotos (em mm) das estacas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto a espécie 1 (P. edulis f. flavicarpa) (Tabela 1) observa-se
que para o tratamento T3 (Biofert) houve a menor percentagem de
estacas vivas e menor tamanho de broto, no entanto apresentou as
maiores percentagens de raízes adventícias. O tratamento T2 (Radimax) e Tratamento T3 (Ác. Giberélico) não apresentaram diferenças significativas em relação ao tratamento T1 (água). Desse modo,
considerando a espécie 1, a aplicação de produtos enraizantes não
apresentou ganhos significativos para os parâmetros avaliados. Esta
é a espécie de maracujazeiro comercial, já bastante trabalhada e
apresenta estacas de cerca de 10 mm de diâmetro, portanto com
reservas maiores para brotamento.
Registra-se também que no ensaio com a espécie 1, houve grande
número de estacas mortas, por incidência fúngica. Os sintomas indicaram provável ataque de antracnose durante o período de condução no viveiro. O que em certo grau pode ter prejudicado a resposta dos tratamentos.
Pode-se observar na Tabela 2 que no ensaio com a espécie 2 (P.
mucronata) não houve diferença significativa entre o tratamento controle (T1 - água) e os tratamentos T2 (Radimax) e T4 (Ác. Giberélico) para percentagem de estacas vivas. Para esta característica o
tratamento T3 (Biofert) apresentou efeito negativo, com redução da
percentagem de estacas vivas em cerca de 50%. Por outro lado foi o
tratamento T3 que apresentou as maiores percentagens de raízes com
até 5 mm e também de raízes adventícias.
Embora não tenham sido detectadas diferenças estatísticas
significativas entre os tratamentos T4 e T1, a percentagem de
estacas vivas no T4 (Ác. Giberélico) foi a maior, com 98,4% de
estacas vivas, apresentou a maior percentagem de raízes maiores que 20 mm (93,67%) e a maior percentagem de brotos aéreos (84,17%). Indicando um efeito positivo do Ác. Giberélico para
o pegamento de estacas da espécie 2 (P. mucronata), nas condições trabalhadas.
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Para os três tratamentos com produtos enraizadores, o tamanho de
broto foi menor que o tratamento T1 (água), provavelmente devido a
mobilização de reservas da estaca para o enraizamento, em detrimento a emissão de brotos aéreos nesta espécie.
Quanto à espécie 3 (P. giberti) (Tabela 3) não foi detectada diferença estatística significativa entre os tratamentos, para as características % de estacas vivas, % de calus, raízes de 5 a 20mm e maior
que 20mm, raízes adventícias até 5mm, % de brotos e tamanho de
broto. No entanto o tratamento T3 (Biofert) apresentou a maior percentagem de calus, a maior percentagem de raízes adventícias até
5mm e maior que 20mm; apresentou também a maior percentagem
de brotos e o maior tamanho de broto. Dessa maneira foi o tratamento que influenciou positivamente o maior número de características avaliadas nesta espécie.
Os produtos de enraizamento utilizados apresentaram diferentes resultados para cada espécie de Passiflora estudada; para as
espécies estudadas e dosagens de produtos utilizados, não houveram ganhos significativos no processo de estaquia de maracujazeiro silvestre; foi possível obter estacas viáveis das três espécies estudadas, possibilitando a obtenção de novas mudas visando à manutenção da coleção de germoplasma de maracujazeiros.
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INTRODUÇÃO
A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa de relevante importância econômica e social. De suas sementes se extrai óleo de excelentes propriedades, de largo uso como insumo
industrial. (KOURI, 2004).
Com a crescente demanda de combustíveis de fonte renovável a
mamona surge como alternativa potencial para a produção de óleos capazes de serem transformados em combustíveis para a substituição parcial e/ou total aos de origem fóssil. Seus produtos e subprodutos são utilizados até na própria agricultura. Em determinadas áreas do semi-árido nordestino, representa a cultura de sequeiro
mais rentável devido às condições favoráveis ao seu desenvolvimento (PARENTE, 2003).
A temperatura ideal para o crescimento desta oleaginosa varia de
20º C a 30º C (SILVA, 1981), sendo a ótima 28º C, entretanto, seu
cultivo é possível em temperaturas de até 33ºC. A altitude é um fator
limitante para a produção da mamoneira, sendo recomendado o inProjeto de avaliação de cultivares de mamona “Ricinus communis” no Estado do Tocantins;
Estudante do Curso de Ciências Biológicas do Campus Universitário de Porto Nacional –
Universidade Federal do Tocantins;
2
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tervalo entre 300 e 1500m (AZEVEDO et al., 1997); grandes altitudes
comprometem o rendimento industrial das sementes (HEMERLY, 1981).
No Brasil é encontrada espontaneamente em varias regiões, o estado
da Bahia é responsável por cerca de 90% da produção nacional, outros estados do nordeste e os estados de Minas Gerais,São Paulo e
Paraná ,completam a produção nacional(SAVY FILHO et al,.1999)
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).
O presente estudo visa identificar cultivares de mamona que se
adaptam as condições de clima, solo e disponibilidade de água na
região de Palmas – TO.
METODOLOGIA
O experimento foi instalado no dia 10/02/2006 no Complexo de
Ciências Agrárias situado a 30 km da cidade de Palmas, a uma altitude de 260m. Numa região com índice pluviométrico relativamente elevados com precipitação anual de 1500 e 1600 mm e umidade relativa
média 74%.Com valores abaixo da média de maio à setembro.
De acordo com o Sistema de Parâmetros Brasileiro o solo da área
é caracterizado como latosolo amarelo vermelho argiloso.
Foram avaliados oito cultivares, sendo quatro híbridos e quatro
variedades (Tabela 1).
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados
com três repetições e oito tratamentos (Tabela 1). Para os híbridos a
parcela experimental foi composta por cinco linhas de 5 m de comprimento, espaçadas 1m entre linhas e 0,70 cm entre covas, tendo a área
útil 18 plantas por parcela. Para as variedades, as cinco linhas de 5 m
de comprimento foram espaçadas 1,5 m entre linhas e 1 m entre covas, tendo área útil 12 plantas por parcela.
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Tabela 1 – Descrição dos cultivares

A adubação do plantio foi realizada com base na análise de solo,
composta de 350 kg.ha-1 de N-P-K (05 – 25 – 15), o que corresponde
17,5 kg.ha-1 de N, 87 kg.ha -1 de P e 52,5 kg.ha-1de K.
O controle da plantas espontâneas foi realiza 11 dias após a emergência. A adubação de cobertura foi feita na forma de sulfato de amônia, sendo aplicados 40 Kg.ha-1 de N aos 36 dias da emergência.
A colheita dos híbridos foi realizada 99 dias após a emergência e a
das variedades 129 dias após a emergência.
Foram avaliadas as seguintes características: Florescimento –
FLO: número de dias da emergência ao dia em que 50% das plantas na área útil da parcela florescerem; Estande final – EF: número de plantas na área útil da parcela na época da colheita; Dias
para a colheita – DPC: número de dias da emergência à colheita;
Produtividade de grãos – PG: peso dos grãos da área útil da parcela (kg/ha); Peso de 100 grãos – PCG (kg); Porcentagem de aborto
– PA: porcentagem de flores abortadas nos rácemos das plantas
da área útil da parcela; Número de racemos por planta – NPR:
número de rácemos por planta da área útil da parcela; Comprimento útil do racemo – CUR: medida em centímetros, considerando a porção do rácemo que possui bagas; Altura da planta –
AP: medida em centímetros, do nível do solo ao ápice do racemo
principal das plantas da área útil da parcela;
Foi realizada análise de variância e teste Tukey a 5% de probabilidade. Essas análises foram realizadas utilizando-se o programa GENES (CRUZ, 2004).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as características florescimento (FLO), Estande final (EF) e
Número de Racemos por planta (NRP) foram detectadas diferenças
significativas a 1% de probabilidade pelo teste F (Tabela 2). Para as
características Comprimento Útil do Racemo (CUR) e Peso de Grãos
(PG) foram detectadas diferenças a 5%. Portanto existem diferenças
entre os oito cultivares avaliados em relação a estas características.
Para as características Altura da Planta (AP) e Porcentagem de
Aborto (PA) não foram detectadas diferenças significativas entre os
cultivares pelo teste F. Em relação à AP este resultado ocorreu pelo
fato de a medição ser realizada no racemo principal, mas de modo
geral o porte das variedades é superior ao dos híbridos. Embora não
tenham ocorrido diferenças entre os cultivares em relação à PA, a meia
de PA é considerada elevada.
Tabela 2 – Resumo da análise de variância dos dados sobre o florescimento (FLO), estande final (EF), número de rácemos por planta
(NRP), altura da planta (AP), cumprimento útil do rácemo (CUR) e
porcentagem de aborto (PA), do ensaio de avaliação de cultivares de
mamona em Palmas – TO, 2005/2006.

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

A cultivar Nordestina (6) diferiu estatisticamente das demais em
relação ao FLO, sendo a mais tardia, florescendo a 101 dias após a
emergência (Tabela 3), a data de florescimento dessa cultivar difere
do apresentado por SILVA et al., em trabalho realizado em Petrolina –
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PE, que foi 53 dias após a emergência. Entre as mais tardias encontram-se também as cultivares Al Guarani (1) e Guarani (4). O cultivar Mirante (7) embora seja uma variedade manteve-se no grupo de
cultivares mais precoces, composto principalmente pelos híbridos.
O cultivar mirante apresentou um baixo estande, o que pode comprometer sua produtividade de grãos no presente trabalho.
Os híbridos apresentaram maior NRP, não diferindo estatisticamente
do cultivar Mirante, que é uma variedade. Era esperado que os híbridos
apresentassem maior NRP, devido a realização de uma única colheita.
Em relação ao CUR as quatro variedades e o híbrido Savana (3)
diferiram estatisticamente dos demais, apresentando um maior comprimento. Isso de certa forma era esperado uma vez que em comparação com híbridos, variedades apresentam racemos maiores, porém
em menor número.
Tabela 3 – Médias de sete características dos oito cultivares de
mamona avaliados.

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

Embora não tenham sido detectadas diferenças significativas entre os cultivares em relação ao PG (Tabela 2), observa-se uma produtividade variando de 47,50 Kg.há -1 (Nordestina) a 603,57 Kg.há -1
(Íris). Em trabalho realizado por CHITARRA (2004), onde foram
avaliadas cultivares de mamona em Cáceres – MT, o cultivar íris
apresentou produtividade de 634,9 kg.há -1, resultado semelhante ao
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encontrado neste trabalho. Entretanto, de modo geral a produtividade foi baixa para todos os cultivares, provavelmente devido ao estresse hídrico ocorrido durante a condução do experimento.
A baixa produtividade das variedades também pode ser explicada pelo fato de ter sido realizada uma única colheita, sendo possível a realização de pelo menos mais duas colheitas. O cultivo da
mamona no mês de fevereiro provavelmente não seja o mais indicado para a cultura na região de Palmas devido a problemas de
estresse hídrico. Principalmente para as variedades que são mais
tardias em comparação aos híbridos.
O cultivar Íris foi o que apresentou melhor produtividade de grãos
embora não tenha diferido estatisticamente dos demais cultivares.
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EFICIÊNCIA DE ATRIBUTOS FÍSICOS
COMO INDICADORES DE DEGRADAÇÃO
DOS PLINTOSSOLOS NO VALE DO JAVAÉS
NO ESTADO DO TOCANTINS*
Andreza França Mota1
Expedito Alves Cardoso2
Lucas Koshi Naoe2
Ronaldo Rodrigues Coimbra2
INTRODUÇÃO
O atual sistema de exploração agrícola tem induzido o solo a um
processo acelerado de degradação, com desequilíbrio de suas características físicas, químicas ou biológicas afetando progressivamente o
seu potencial produtivo.
O Vale do Javaés, no estado do Tocantins, possui uma área de
várzea superior a um milhão de hectares, entre os rios Araguaia e
seus afluentes (Urubu, Javaés e Formoso). A disponibilidade de água
e a facilidade de irrigação das várzeas tropicais, com um período seco
definido, permitem sua exploração intensiva, com dois e até três cultivos anuais (EMBRAPA, 2004). Contudo a degradação física destes
solos pode comprometer a produtividade. O conhecimento sobre as
propriedades físicas é, portanto, fundamental para que se imprima
um manejo apropriado da fertilidade dos solos de várzea.

Projeto: Comportamento e Potencialidades de Leguminosas Herbáceas para Uso na Adubação Verde no Cerrado do Tocantins. Fonte de Recursos: Institucional-UNITINS.
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do campus de Palmas da Universidade Federal
do Tocantins, E-mail: afrancamota@yahoo.com.br
2
Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins/Diretoria de Pesquisa Agropecuária.
*
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Nesse contexto, os PLINTOSSOLOS que representa a principal classe de solos nas áreas de várzeas têm sofrido uso intenso,
tanto para lavouras irrigadas quanto no uso de pastagens. A possibilidade de endurecer constitui uma limitação potencial destes
solos que contêm plintita, especialmente quando as mesmas não
estão muito profundas. Segundo Oliveira (2001), tais solos requerem prevenção contra erosão a fim de evitar que a perda de
terra exponha a plintita a condições mais adequadas de endurecimento devido a maior facilidade de exposição aos raios solares e oxidação da mesma.
Para o monitoramento da qualidade dos solos, é necessário
definir atributos do solo e do ambiente sensíveis ao manejo e de
fácil determinação a fim de que possam ser sugeridas modificações nos sistemas de manejo em utilização pelos agricultores.
Neste sentido, considera-se de alta relevância a realização de
estudos que avaliem atributos físicos como indicadores de degradação dos Plintossolos.
Este trabalho teve como objetivos estudar atributos físicos dos
PLINTOSSOLOS como indicadores de qualidade de solos e avaliar a eficiência e a sensibilidade destes indicadores de acordo
com as diversas situações de uso (pastagem, lavouras e áreas
remanescentes).
METODOLOGIA
As áreas estudadas localizam-se no município de Formoso do
Araguaia (11°47’48" S e 49°31’44" W) na planície do Javaés (TO).
Foram escolhidas através da revisão de literatura e trabalho de campo percorrendo toda a região identificando os PLINTOSSOLOS e
seus diferentes usos.
Para o estudo de atributos do solo como indicadores foram escolhidas 03 áreas de acordo com diferentes usos: Áreas de Agricultura Intensiva (localizada dentro do Projeto Rio Formoso); Áreas de Pastagem (localizada no entorno do Projeto com pastagem
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plantada Quicuio -Brachiara humidícola); Áreas Remanescentes
(áreas no entorno do Projeto, mantidas sem cultivo ou qualquer
outro tipo de atividade antrópica).
Nestas áreas foram coletadas amostras deformadas e indeformadas de solos para posterior análise e outras informações de campo. Inicialmente cada área foi analisada para certificação da sua
uniformidade quanto ao uso do solo. Em cada área de uso foram
demarcadas três parcelas de 25 m² cada, para amostragens. Em
cada uma dessas parcelas determinaram-se três pontos onde foram coletadas amostras nas profundidades de: 0-20 cm; 20-40 cm;
40-60 cm; 60-80 cm e 80-100 cm. Para cada profundidade, as
amostras dos três pontos foram misturadas formando uma amostra
composta. As amostras coletadas foram acondicionadas em embalagens e devidamente identificadas.
Os indicadores físicos analisados foram: textura, densidade do solo,
porosidade total e resistência à penetração.
As análises granulométricas (textura) foram determinadas utilizando-se o método do Bouyoucus e argila dispersa em água conforme Embrapa (1997). O grau de floculação foi calculado pela expressão (argila total - argila dispersa em água)/argila total * 100. Determinou-se a densidade do solo pelo método do anel volumétrico. A
porosidade total foi obtida por meio de cálculo, utilizando-se a relação matemática entre o peso líquido da água e o volume do anel
(EMBRAPA, 1997). Para os testes de resistência à penetração utilizou-se o penetrômetro de impacto segundo metodologia preconizada por Stolf et.al (1983). Com os resultados obtidos foram traçadas
as curvas de resistência do solo a penetração da haste.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados relativos a granulometria, argila dispersa em água e
grau de floculação das diferentes profundidades do perfil do solo encontram-se na Tabela 01.
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Tabela 01 – Valores médios da Granulometria, Argila dispersa em
água, Grau de Floculação, Relação Silte/Argila para os diferentes usos
e profundidades.

De acordo com o triângulo textural (Lemos & Santos, 1996), a granulometria predominante nas áreas foi: nas pastagens predominou a textura a argilosa, nas áreas de agricultura intensiva predominou a textura
franco argilo arenosa e nas áreas remanescentes a textura muito argilosa.
Nas áreas de pastagem e agricultura intensiva os teores de argila diminuíram nas camadas superficiais o que pode indicar translocação de argila
dos horizontes sub-superficiais em função do manejo. Este deslocamento
da argila para as camadas inferiores pode levar ao encrostamento superficial e à compactação subsuperficial do solo. Nas áreas de agricultura e
pastagem o grau de floculação foi maior devido aos maiores teores de
matéria orgânica nestes ambientes. Segundo Oades (1988), citado por
Prado et al (2001), o fenômeno da dispersão-floculação é influenciado
pela matéria orgânica do solo o qual afeta o desenvolvimento da estrutura e relaciona-se com o balanço das cargas elétricas do solo. As áreas
remanescentes apresentaram menores valores de matéria orgânica e consequentemente menores valores de grau de floculação. A argila dispersa
em água correlacionou-se negativamente com o grau de floculação.
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Os maiores valores de densidade do solo foram verificados para
as áreas remanescentes, refletindo um alto grau de adensamento
natural. Segundo Gomes et al (1992) citado por Pedrotti et al (2001),
a maioria dos solos de várzea possuem naturalmente valores de
densidades mais elevados.

Gráfico 01 – Gráfico comparativo da Porosidade Total e Densidade do Solo para os diferentes usos.
As áreas de pastagem e área de agricultura intensiva apresentaram de densidade do solo nas camadas superficiais (0-5 e 5-10 cm),
inferiores áreas remanescentes. Essa redução nos valores desse atributo 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 pastagens. Observase um comportamento inverso da porosidade total em relação à densidade do solo. Nas primeiras camadas (0-10 cm) as áreas remanescentes apresentaram menores valores e as áreas de pastagem apresentaram as maiores médias. Esses altos valores nas pastagens são
devido à contribuição das gramíneas e a eficiência de suas raízes
em aumentar a porosidade do solo. Observou-se que nas áreas remanescentes o volume total de poros diminuía até a camada 15 cm
e partir desta voltava a aumentar. Já nas de área de pastagem e
áreas de agricultura a porosidade total decresceu até a camada de
30 cm, aumentando a partir da camada de 35 cm. As áreas de agri78
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cultura foram as que mais diferiram dos resultados da área nativa,
indicando que os usos intensivos dos PLINTOSSOLOS provocam
alterações em suas propriedades físicas.
Segundo Arshad et al. (1996) e Grant & Lanfond (1993), citado
por Martins et al (2002), 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. As áreas de pastagem apresentaram grande resistência à penetração a partir da camada 40 cm. Nas primeiras camadas os valores permaneceram entre 1,0 e 2,5 MPa. Esse fato demonstra
a capacidade das gramíneas de promover adequada cobertura do
solo, produzindo alta quantidade de biomassa, e a eficiência de suas
raízes na estruturação do solo. As áreas de agricultura intensiva apresentaram 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.. Isso pode ser devido
ao tráfego de máquinas agrícolas nestas áreas por ocasião do preparo do solo, associados ao uso de implementos como grades aradoras e niveladoras que causas compactações conhecidas como pé
de grade. Nas áreas remanescentes os valores de resistência à penetração ficaram entre 1,0 e 2,5 MPa.
Através dos estudos pode-se concluir que dentre os atributos físicos utilizados como indicadores, os que demonstraram maior eficiência para se analisar a degradação do solo foram: porosidade total,
resistência à penetração. Estes atributos demonstraram bom desempenho na distinção dos efeitos do uso sobre as propriedades físicas
dos PLINTOSSOLOS.
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO
NA REGIÃO DE PALMAS*
Edina Ruth Mendes Leal 1
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Ronaldo Rodrigues Coimbra3
INTRODUÇÃO
A importância econômica do milho é caracterizada pelas suas diversas formas de utilização, que vai desde a alimentação animal até a
indústria de alta tecnologia. No Estado do Tocantins o milho é produzido em todas as regiões, no entanto a produção de grãos apresenta
diferencial de região para região, uma vez que a produtividade do
milho é função de vários fatores integrados. Entre estes fatores, está a
interação genótipo x ambiente, ou seja, respostas diferenciadas dos
genótipos à variabilidade ambiental.
Resumidamente, pode-se inquirir que o rendimento de uma lavoura
de milho é o resultado do potencial genético da semente e das condições
edafoclimáticas do local de plantio, além do manejo da lavoura, sendo a
escolha do tipo de cultivar responsável por 50% do rendimento final.
Como as empresas de melhoramento genético lançam a cada
ano novos cultivares de milho, se faz necessário que os mesmos
sejam avaliados nas condições edafoclimáticas de cada região onde
serão utilizados, antes de serem recomendados aos produtores.

Projeto: Implementação da Rede Estadual de Avaliação de Cultivares de Milho no Estado do Tocantins.
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade Federal do Tocantins, E-mail: edinaruth@yahoo.com.br
2
Estudante do Curso de Ciências Biológicas do Campus de Porto Nacional – Universidade
Federal do Tocantins;
3
Pesquisador da Diretória de Pesquisa Agropecuária - Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
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Assim este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento
de cultivares de milho na região de Palmas – TO para a safra 2005/
2006, fornecendo aos técnicos, agricultores e órgãos financiadores,
subsídios para uma eficiente escolha de cultivares adaptados às condições edafoclimáticas dessa região, avaliando o comportamento dos
cultivares quanto à tolerância as principais pragas e doenças.
METODOLOGIA
O experimento foi instalado no Complexo de Ciências Agrárias
(CCA), localizado a 30 km da cidade de Palmas, no dia 19 de dezembro de 2005 e colhido no dia 21 de abril de 2006.
O delineamento experimental utilizado foi o látice simples 7x7 com
duas repetições, onde a parcela experimental foi composta de duas
linhas de 5 metros, espaçadas 0,9 metros, densidade de semeadura
de cinco plantas por metro linear, sendo semeada em cada extremidade do experimento uma linha de bordadura. No experimento foram
utilizados 49 cultivares, conforme pode ser observado na Tabela 1.
Tais cultivares foram produzidos por várias empresas e fornecidos pela
Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas – MG.
A adubação de plantio foi composta de 388 Kg de N-P-K formulação 05-25-15, o que corresponde a 19,4 kg.ha-1 de N, 97 kg.ha-1 de
P2O5 e 58,2 kg.ha-1 de K2O.
Aos 22 dias do plantio efetuou-se o desbaste para a obtenção de
cinco plantas por metro linear, sendo realizada após 15 dias a adubação nitrogenada de cobertura com 300 kg.ha-1 de Sulfato de Amônia o
que corresponde a 60 kg.ha-1 de N.
Para o controle da lagarta-de-cartucho foram feitas duas aplicações de inseticida, contendo o princípio ativo o clorpirifós, sendo a
primeira aplicação feita no dia 20/01/2006 e a segunda no dia 02/02/
2006 ambas com uma dosagem de 0,6 L.ha-1.
As características avaliadas foram: florescimento feminino (FLM);
altura da planta (AP); altura da espiga (AE); número de plantas acamadas (NPA); número de plantas quebradas (NPQ); número de plan82
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tas (EST); número de espigas (NE); prolificidade (PRL); peso de grãos
(PG); umidade dos grãos (UM); avaliação de níveis de empalhamento
(EMP), sendo utilizada a escala para avaliação de níveis de empalhamento para a cultura do milho mostrada no (Quadro1) e Intervalo
entre a antese e o florescimento feminino (DIF).
De posse dos dados para cada característica, foi realizada a análise de variância e teste de médias de Scott e Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa GENES (CRUZ, 2001).
Tabela 1 – Relação dos cultivares utilizados no ensaio de avaliação
de cultivares de milho na região de Palmas – TO, safra 2005/2006
TRATAMENTO

CULTIVARES

1

XB 7116

2

DX 804

3

DX 907

4

AGN30A03

5

AGN 30A06

6

AGN 30A09

7

AGN 20 A 20

8

XGN042009

9

XGN042010

10

XGN 041028

11

TAURUS

12

MAXIMUS

13

SOMMA

14

GARRA

15

NB 7253

16

NB 7254

17

NB 7324

18

NB 7443

19

BRS 3003
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TRATAMENTO

84

CULTIVARES

20

BM2202

21

BMX 111

22

RG X 10

23

RG X 04

24

RG X 03

25

GNZ 2004

26

GNZ 2005

27

BRS 1030

28

SHS-4040

29

SHS-4050

30

SHS-4060

31

SHS-4070

32

SHS-4080

33

SHS-5050

34

SHS-5070

35

SHS-5080

36

2B710

37

2A525

38

8420 TEST

39

9560 TEST

40

AS-1575

41

AS-1567

42

AS-1570
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Quadro 1 – Escala para avaliação dos níveis de empalhamento
para a cultura do milho
Fonte: CIMMYT (1988)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância mostrou que existem diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F entre os cultivares
para as características EST, FLM, FLF, AP, AE, enquanto que para as
características DIF, PRL, NE e PG não houve diferenças significativas
entre os cultivares.
Percebe-se que poucos cultivares apresentaram acamamento e quebramento, resultando em uma média de 0,14 plantas/parcela para
acamamento e 0,22 plantas/parcela para quebramento. Segundo a
escala utilizada para avaliação dos níveis de empalhamento das espigas, foi atribuída a todos os cultivares avaliados no experimento nota
1 (espiga completamente empalhada).
Quanto ao índice de espigas por planta ou prolificidade, foi encontrada uma média de 1 espiga/planta,concluindo-se com isso que todas plantas produziram pelo menos uma espiga.
As médias das características que apresentaram diferenças significativas pelo teste F, foram comparadas pelo teste de médias de Scott e
Knott a 5% de probabilidade, sendo detectadas diferenças significativas paras as características EST, FLM, FLF, AP e AE.
Apesar de não terem sido detectadas diferenças significativas pelo
teste de médias de Scott e Knott a 5% de probabilidade para a característica peso de grãos (Tabela 2), merecem destaque por apresentarem
uma produtividade acima da média geral do experimento de 3340,289
Kg.ha-1 os cultivares AS 1567, NB 7324, AS1575, BRS 3003, 1A112 e
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AS 1570, sendo estes considerados os mais promissores para o Estado,
uma vez que as suas produtividades encontram-se bem acima da média do Estado do Tocantins de 2.338 kg.ha-1 para a safra de 2004/2005,
segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento.
Provavelmente os baixos valores de produtividade de grãos devese ao longo período de estiagem ocorrido durante a execução do experimento.
Quanto ao estudo das principais pragas e doenças da região, não
foi notada a ocorrência de doenças na cultura do milho, porém percebeu-se um pequeno aparecimento de lagartas-do-cartucho, no entanto uma escolha correta da época de plantio pode contribuir a minimização do aparecimento de tal praga.
Tabela 2 – Média do peso de grãos para os 49 cultivares avaliados
no experimento (1)/(2).

Médias seguidas por uma mesma letra não se diferem estatisticamente pelo teste de
Scott e Knott a 5% de probabilidade; (2) Peso de grãos corrigidos a 13% de umidade.

(1)
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INTRODUÇÃO
A adubação verde é importante na unidade de produção orgânica,
visto que, confere ao agricultor certa autonomia em relação à disponibilidade de matéria orgânica e nitrogênio da fixação simbiótica, além
de ampliar o uso da biodiversidade funcional na propriedade GUERRA et al., (2002). A adubação verde consiste no uso de plantas cultivadas, com a finalidade de enriquecer o solo com sua massa vegetal
produzida no local ou importada. Embora se considere como adubação verde o cultivo de várias espécies vegetais, as leguminosas são as
plantas mais utilizadas, podendo ser de ciclo anual, semi-perene e
perene, pois, cobrem o terreno em períodos de tempo ou durante todo
o ano ESPÍNDOLA et al., (1997). As leguminosas proporcionam beProjeto: Modelos de sistemas agroflorestais para agricultura familiar do estado do Tocantins.
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nefícios com particularidade, ao fato de, formarem associações simbiônticas com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico dos gêneros Rhizobium e Bradrhizobium. No entanto, há um espectro de espécies herbáceas de ciclo perene, com grande potencial de utilização
como cobertura viva permanente de solo, que apresentam vantagens
sobre a maioria das anuais, como exemplo a rebrota destas espécies
que permite que as plantas sejam manejadas com roçadas anuais
compensando ao longo do tempo, a menor produtividade e capacidade inicial de estocar nutrientes, enquanto as anuais não apresentam
essa capacidade, exceto Cajanus cajan (guandu), desde que não seja
realizado o corte próximo a superfície do terreno GUERRA et al.,
(2002). Contudo, a identificação e a adequação desse grupo de leguminosas nos sistemas de produção ainda constituem um desafio. A
técnica proporciona a recuperação de solos pobres quimicamente, e
melhor controle sobre as plantas invasoras, o que vai de encontro à
realidade do uso agrícola intensivo das áreas de agricultura familiar
no Tocantins. Ações de pesquisa sobre o comportamento dos adubos
verdes nas condições de cerrado são ainda restritas, em particular
para as condições do Tocantins.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de leguminosas herbáceas perenes semeadas na época das águas, quanto à
produção de biomassas e decomposição desta sobre o solo, velocidade de emergências e capacidade de supressão das leguminosas sobre
a vegetação espontânea, na região sul do Tocantins.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado no campo experimental da Universidade
Federal do Tocantins – UFT, em Gurupi-TO, localizado a 11º43’S e
49º04’N, a 280m de altitude. O delineamento experimental foi o de
blocos ao acaso com quatro repetições. As leguminosas perenes utilizadas foram: cudzu tropical (Pueraria phaseoloides), siratro (Macroptilium atropurpureum) e centrosema (Centrosema pubescens). Cada
parcela utilizou 4,0m 2, com uma área útil de 1m2 em cada parcela. O
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solo foi preparado com gradagem pesada, em seguida foi adubado
com 60 kg de K2O e 60 kg de P 2O5, com posterior gradagem leve para
incorporação e nivelamento do solo.
O espaçamento utilizado foi de 0,5m entre plantas, baseado nas
experiências de CALEGARI et al., (1993). Foram avaliados: velocidade de emergência, capacidade de cobertura do solo, capacidade
de supressão sobre a vegetação espontânea e decomposição dos resíduos sobre o solo. A velocidade de emergência foi calculada em
função do número de dias da semeadura até o aparecimento do primeiro par de folíolos. A capacidade de cobertura do solo foi avaliada mensalmente até que estas se estabelecessem em 100% de cobertura, utilizando um quadro de 1m² dividido em 100 quadrículos de
0,01m 2. A cada 30 dias contou-se o número de quadrículos cobertos
pelas leguminosas e atribuiu-se a percentagem de acordo com os
quadrículos cobertos. A capacidade de supressão das leguminosas
sobre a vegetação espontânea foi realizada mensalmente, contando
as espontâneas, sobre 1m², além da pesagem da fitomassa dessas,
após secagem em estufa de circulação forçada a 65ºC por 72 horas,
obtendo-se a massa seca. O acompanhamento da decomposição dos
resíduos das leguminosas foi realizado com uma tela de nylon (30 x
30 cm), colocada sobre o solo com material vegetal de massa conhecida (50g), utilizou-se nove telas por parcela, e as amostras foram
coletadas aos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e 56 dias. O material coletado foi seco em estufa e pesado posteriormente para obtenção das
taxas de decomposição dos resíduos e foram aferido o peso a cada
dia citado anteriormente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A centrosema destacou-se com menor velocidade de emergência
(08 dias) e o siratro com maior velocidade apresentando uma média
de cinco dias levando esta espécie a proporcionar uma cobertura mais
rápida sobre solo, por apresentar crescimento rápido (Tabela 1). Notase que as três espécies não apresentaram diferença estatística quanto
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à taxa de cobertura do solo até os 30 dias do plantio (Tabela 1). No
entanto, após 60 dias do plantio, nota-se que o siratro apresentou maior
taxa de cobertura do solo, com 98% do solo coberto, enquanto o cudzu e a centrosema apresentaram em torno de 65% do solo coberto.
Estes resultados apontam para uma maior capacidade de desenvolvimento vegetativo do siratro nesta fase inicial. O cudzu e a centrosema
demonstram potencial inicial, inferior ao siratro. No entanto, nota-se
que, aos 90 dias após o plantio as leguminosas atingiram 100% de
cobertura sobre o solo, independente do desenvolvimento inicial do
cudzu tropical e da centrosema (Tabela 1). Não condizente aos resultados encontrado por Perim et al., (2004).
Tabela 1. Velocidade de emergência e taxa de cobertura de solo de
leguminosas herbáceas perenes, (UFT – Gurupi/TO).

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

Observa-se que nos primeiros 60 dias após o plantio, as coberturas
apresentaram o mesmo comportamento, em relação à supressão ao
crescimento da vegetação espontânea, ou seja, com o crescimento
inicial lento favoreceu a incidência de espontâneas (Figura 1). Porém
observa-se que, as biomassas da vegetação espontânea, no intervalo
dos 30 aos 120 dias após o plantio diminuíram inversamente ao percentual de cobertura em todos os tratamentos, demonstrando que as
espécies leguminosas herbáceas perenes apresentam efetivo controle
das espontâneas. Resultados semelhantes aos encontrado por Espíndola et al., (2000), que causaria redução na quantidade de nutrientes
imobilizado na biomassa da vegetação espontânea, em função da sua
capacidade de cobertura do solo já apresentada na tabela 1.
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Os estudos de fitossociologia são mais complexos, sendo que este
resultado apresentado vem contribuir com apontamentos sobre um
dos benefícios que o uso de leguminosas herbáceas perenes como
cobertura viva permanente de solo pode trazer para os sistemas agrícolas DUDA et al., (2003).

Figura 1. Biomassa seca da vegetação espontânea em plantio de
leguminosas herbáceas perenes usadas como cobertura de solo (UFTGurupi/TO).
A decomposição da biomassa aérea das leguminosas sobre o
solo, foram avaliadas durante 56 dias. Sete dias após a primeira
coleta do material pode se observar que não ocorreu diferença
quanto a taxa de decomposição devido este material estar passando pelo processo de perda de umidade (Figura 3). Apartir dos
quartoze dias o cudzu tropical demonstrou menor resistência as
condições climáticas, decompondo-se em menos tempo. No entanto apartir dos 28 dias, não houve diferença para todos os tratamentos. De inicio, (primeiro trinta dias) o processo de decomposição da biomassa seguiu um ritimo acelerado devido à disposição das chuvas, com isto favoreceu o processo de mineralização da matéria orgânica. Apartir dos trinta dias até o final das
avaliações ocorreu escassez de água devido o inicio do verão, e
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com isso uma diminuição no processo de decomposição da matéria orgânica nas ultimas quatro datas, não havendo assim um diferencial na queda das linhas do gráfico (Figura 3).
Estudos mostram que devido ao crescimento inicial lento pelas leguminosas herbáceas perenes, é necessário o controle das espontâneas até que estas se estabeleçam em 90% de cobertura. Em vista a
estes resultados quando se pensa em plantas que forneçam matéria
orgânica para cobertura do solo, e controle de vegetação espontânea
é recomendado o siratro, devido ter um crescimento rápido e permanecer por mais tempo sobre o solo, e o cudzu tropical, por fornecer
uma grande quantidade de massa vegetal.

Figura 2. Decomposição de resíduos vegetais das leguminosas herbáceas perenes usadas como cobertura do solo. (UFT-Gurupi/TO).
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INTRODUÇÃO
Para alcançar a demanda de alimentos no mundo no ano de 2025, o
que seria cerca de 4 bilhões de t de cereais em grãos, seria necessário
pelo menos dobrar a produtividade atual das culturas (para 4,5 t ha-1).
Tal aumento de produtividade, entretanto, seria possível somente nas regiões em desenvolvimento, porque as desenvolvidas já alcançaram praticamente o limite do potencial produtivo para a maioria das culturas (Fernandes, 2001). No Brasil, a expansão da exploração agrícola com cultivo
de grãos como o milho, tem se verificado nas regiões de solo de cerrado
(Ribeiro et al, 2001). Porém, são na maioria solos de baixa fertilidade e
de elevada acidez. Além disso, um dos principais fatores nutricionais limitantes da produção nestes solos é a deficiência de fósforo, aliada à alta
capacidade de fixação deste nutriente (Fernandes, 2001).
Devido a esse fator, Machado et al (2001) afirmam que a identificação de cultivares de milho eficientes ao fósforo são de extrema imProjeto: Melhoramento de milho para condições de estresse de fósforo no solo no Estado do
Tocantins. Unitins.
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portância face à demanda de rendimento mais elevado em solos de
baixa fertilidade natural e redução no uso de fertilizantes.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade geral
e específica de combinação de genótipos de milho em condições de estresse
de fósforo no solo e a formação de população base para o melhoramento de
milho em condições de baixa tecnologia no Estado do Tocantins.
METODOLOGIA
Foram utilizados como genitores 7 genótipos de milho previamente
identificados como promissores quanto à tolerância ao baixo nível de
fósforo no solo, são eles: 1: AS 2449; 2: XB 2271; 3: XB 7116; 4: SHS
4080; 5: NB 7361; 6: CD 307; 7: XB 2270 t. O bloco de cruzamento
foi conduzido em Agosto de 2005 no Complexo de Ciências Agrárias
(CCA), com todos os cruzamentos possíveis entre os genótipos para a
formação de um dialelo completo, com o emprego do método 4 de
Griffing (1956), estimando a capacidade geral (CGC) e capacidade
especifica (CEC) de combinação dos genótipos avaliados.
O ensaio da avaliação de híbridos experimentais também foi instalado no CCA. O plantio foi realizado no dia 20/12/05, em condições
de baixo nível de fósforo no solo, que foi estabelecido com adubação
de plantio de acordo com o resultado da análise de solo.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições. Os tratamentos foram os 21 híbridos experimentais (F’ 1 s). A parcela experimental foi composta por 2 linhas de 5
m de comprimento, espaçadas em 0,9m e densidade de semeadura de
5 plantas por metro linear.
Na adubação de plantio foi utilizado o adubo composto N-P-K, formulação 05 - 25 - 15, sendo aplicado 12 kg ha-1 de N, 60 kg ha-1 de P 2 O 5 e
36 kg ha-1 de KO. O desbaste foi realizado no dia 10/01/06, deixando
uma densidade de 5 plantas por metro linear. A adubação de cobertura
foi feita no dia 18/01/06 sendo aplicado 67,7 kg ha-1 de N na forma de
Sulfato de Amônia e 22,2 kg ha-1 na forma de KCl. O controle da lagartade-cartucho foi realizado com a aplicação do inseticida com o principio
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ativo clorpirofos (0,6 l/ha) nos dias 20/01/06 e 02/02/06. As seguintes
características foram avaliadas: Florescimento (NDF); Altura da planta
(AP); Altura da espiga (AE); Número de plantas acamadas (NPA); Número de plantas quebradas (NPQ); Número de plantas (NP); Número de
espigas (NE); Prolificidade (PRL); Peso de espigas (PE); Peso de grãos
(PG); Umidade dos grãos (UM); Número de espigas doentes (NED). Após
a coleta de dados foi realizada a Análise de Variância e Análise dialélica.
Estas análises foram realizadas utilizando o programa Genes (Cruz, 2001).
RESULTADOS
Não foram observados problemas com acamamento (NPA) e quebramento (NPQ) entre os híbridos avaliados. Verificou-se um pequeno número de espigas doentes (NEP). Foram observadas diferenças
significativas entre os híbridos para as características AP, NE, PE e
PG, o que demonstra a existência de variabilidade entre os genitores
para estas características (Tabela 1).
Tabela 1 – Análise de variância de sete características avaliadas
em esquema dialélico envolvendo sete genitores de milho.

CARAC: características; FV: fonte de variação; GL: graus de liberdade; TRAT: tratamentos;
CGC: capacidade geral de combinação; CEC: capacidade especifica de combinação;
RES: resíduo; CV: coeficiente de variação; NP: número de plantas; AP: altura de planta
(m); AE: altura da espiga (m); NE: número de espigas; PRL: prolificidade; PE: peso da
espiga (kg ha-1); PG: peso de grãos (kg ha-1); ns; **; *; não significativo, significativo a 1%
e significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente.
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Foram detectadas diferenças significativas tanto nos efeitos
de capacidade geral de combinação (CGC) como nos efeitos da
capacidade específica de combinação (CEC) para as características AP, PE e PG (Tabela 1). Neste caso, o controle destas
características é determinado por interações gênicas aditivas e
não aditivas. Entretanto, de acordo com o componente quadrático da característica PG, houve predominância dos efeitos aditivos sobre os não aditivos para esta característica. Para a característica PE ocorreu o inverso, os efeitos não aditivos foram
predominantes. Já para a característica AP os efeitos aditivos e
não aditivos foram similares.
Não foram verificadas diferenças significativas de CGC entre os
genitores para a característica NE, sugerindo que esta característica
seja controlada por efeitos não aditivos, como pode ser observado
nos componentes quadráticos.
Os efeitos da capacidade geral de combinação dos genitores
são apresentados na Tabela 2. O genitor 1 apresentou valores
positivos de CGC para as características AP, NE, PE e PG, o
que sugere que o cultivar contribuiu para a obtenção de híbridos com maior altura de planta, maior número de espigas e maiores pesos de espigas e grãos.
Os genitores 2 e 3 apresentaram valores negativos de CGC
para a maioria das características. O genitor 4 apresentou valores positivos e de elevada magnitude de CGC para AP e NE,
entretanto, para as características PE e PG apresentou valores
de baixa magnitude.
Os valores de CGC do genitor 5 indicam que este cultivar é um dos
que contribui para a obtenção de híbridos de menor porte. Os genitores 6 e 7 apresentam CGC com valores positivos de baixa magnitude
ou negativos em relação ao PG, PE, NE e AP.

98

“INICIAÇÃO CIENTÍFICA: despertar vocações para a inovação”

Tabela 2 – Estimativa dos efeitos da capacidade geral de combinação
(CGC) de sete genitores de milho, com relação a quatro características.

CARAC: características; CGC: capacidade geral de combinação; AP: altura de planta;
NE: número de espigas; PE: peso da espiga; PG: peso de grãos.

Em relação aos efeitos da CEC, segundo Cruz e Vencovsky (1989),
os genitores mais promissores são aqueles que apresentam elevados
efeitos (positivos ou negativos, dependendo da característica) de CEC
e que sejam provenientes do cruzamento de genitores divergentes, onde
pelo menos um deles apresente elevada CGC. Portanto, o cruzamento
envolvendo os genitores 1 e 2 apresentou-se como o mais promissor,
uma vez que apresentou maiores valores de CEC para as características NE, PE e PG e envolve o genitor 1 que foi o que apresentou maiores valores de CGC. Isso indica uma complementação alélica nos
loci quando se realiza o cruzamento 1x2.
Assim, existe variabilidade significativa entre os genitores avaliados, considerando-se as características altura de planta, número de espiga, peso de grãos e peso de espigas. O que indica a
possibilidade de realização de programas de melhoramento para
condições de baixo nível de fósforo no solo, visando às características citadas a cima. Entre os genitores avaliados, os genitores
1 e 2 apresentam potencial de melhoramento para condições de
baixo nível de fósforo no solo.
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO PARA A
PRODUÇÃO DE MILHO VERDE EM PALMAS –TO*
Paula Cristina Neves Barreto1
Eliane Regina Archangelo2
Ronaldo Rodrigues Coimbra2
Expedito Alves Cardoso 2
Lucas Koshi Naoe2
INTRODUÇÃO
A opção pelo plantio de milho e sua comercialização em seu estágio verde na região Norte é de grande importância. Esta atividade
vem absorvendo principalmente mão-de-obra familiar, contribuindo
para geração de empregos em pequenas e médias propriedades, o
que favorece principalmente as famílias de baixa renda e sendo elas
as responsáveis pela colocação do produto no mercado. Na região os
produtores utilizam para a produção de milho verde as mesmas cultivares indicadas para a produção de grãos, mas, com a crescente demanda do produto e a maior exigência dos consumidores quanto às
características comerciais das espigas, diversas empresas produtoras
de sementes resolveram desenvolver cultivares que atendessem às expectativas do mercado consumidor quanto a algumas características.
Estas características são: espigas longas e cilíndricas, bem empalhadas, de sabugos claros, grãos uniformes do tipo dentado, de cor amarela e de pericarpo macio e, maior vida útil no campo.

Projeto: Implementação da Rede Estadual de Avaliação de Cultivares de Milho no Estado
do Tocantins;
1
Estudante do Curso de Biologia do Centro Universitário Luterano de Palmas CEULP/ULBRA;
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS.
*
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Nesse tipo de exploração, dever ser levado em conta que o material (espigas de milho verde) seja colhido antes que os grãos atinjam
a maturidade fisiológica e que o agricultor deverá estar atento a uma
série de características peculiares do produto, para que tenha sucesso em sua atividade (CRUZ e PEREIRA FILHO, 2002). De acordo
com OLIVEIRA et al. (2003), deve-se observar o comportamento da
cultura com relação à porcentagem e peso de espigas comerciais,
comprimento e diâmetro médio das espigas, uma vez que a comercialização é feita com base nessas características. A opção por esse
tipo de cultivo é uma importante decisão, pois o mesmo possui maior valor de comercialização quando comparado com o milho destinado para grãos. O período de crescimento e desenvolvimento do
milho é limitado pela água, temperatura e radiação solar ou luminosidade. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente, a temperatura, precipitação pluviométrica
e fotoperíodo atinjam níveis considerados ótimos, para que o seu
potencial genético de produção se expresse ao máximo (PEREIRA
FILHO e CRUZ, 2004). O grande interesse pelo cultivo do milho irrigado, especialmente durante a entressafra, resulta do fato de que,
neste período, a demanda, tanto por espigas verdes como por grãos,
é muito maior que a oferta, elevando os preços dos dois produtos
(SILVA et al., 2004). Diante do exposto, este trabalho teve como
objetivo avaliar cultivares para a produção de milho verde no período entressafra no município de Palmas – TO.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Complexo de Ciências Agrárias (CCA), da Fundação Universidade
do Tocantins localizado no município de Palmas-TO. As cultivares utilizadas foram as que estavam disponíveis no mercado local na entressafra 2005 sendo elas PL 6880, BR 205, BR 106,
BRS 2020, BR 201, e AG 1051 (Tabela 1). A semeadura foi realizada em 20/09/2005. O delineamento experimental utilizado foi
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de blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas foram constituídas por 4 linhas de 5 metros de comprimento espaçadas de
1,0 m, totalizando 20 m 2 . Foi considerada, como área útil, as 2
linhas centrais de cada parcela, excetuando-se 1,0 m de cada
extremidade, totalizando 6 m 2 .
Após a emergência foi realizado o desbaste, deixando 5 plantas
por metro linear espaçadas a 0,20 m. A adubação de plantio foi de
350 kg ha -1 de N-P-K da formulação 5-25-15 no sulco de plantio. Aos
30 dias após o plantio realizou-se a aplicação de 60 kg ha-1 de nitrogênio na forma de sulfato de amônia. Os tratos culturais foram realizados de acordo com a necessidade e a irrigação foi mantida durante
todo o ciclo da cultura, utilizando-se sistema de aspersão convencional. Na colheita iniciada aos 78 dias após a semeadura, foram avaliadas as seguintes características: estande final (EF); altura das plantas (AP); altura das espigas (AE); número de espigas empalhadas
(NEE); peso de espigas empalhadas (PEE); número de espigas comerciais (NEC); peso de espigas comerciais (PEC); comprimento das espigas (CE) e diâmetro das espigas (DE) na área útil da parcela. Foram
realizadas análises de variância e a diferença entre as médias, foi determinada usando o teste de Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa GENES (CRUZ, 2001). Foram obtidas também e não analisadas estatisticamente as porcentagens de espigas comerciais (EC) que
foram obtidas pela razão entre os números de espigas comerciais e os
números de espigas empalhadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios das características avaliadas encontram-se
na Tabela 2. Foi observada diferença significativa apenas para AP,
AE, NEC, PEC e DE. As características de NEC e PEC mostraram
que as cultivares AG 1051, BR 201 e BRS 2020 foram as mais
produtivas apresentando rendimentos parecidos e que não diferiram estatisticamente. Com relação ao porte, o híbrido PL 6880 foi
o mais alto e o que obteve a maior altura da inserção da espiga
103

13ª Jornada de Iniciação Científica da UNITINS

enquanto que o DE foi maior nas cultivares PL 6880, BR 106 e AG
1051. Em relação à porcentagem de espigas comerciais, a cultivar
AG 1051 foi a que obteve maior porcentagem (81%). Em um experimento conduzido na safrinha, PAIVA JUNIOR et al. (2001), avaliando o desempenho de treze cultivares para a produção de milho
verde em diferentes épocas de semeadura observaram que a cultivar AG 1051 sobressaiu com porcentagem de espigas comerciais
superior a 75%. As cultivares que produzem espigas maiores têm a
preferência tanto para consumo in natura quanto para a industrialização. Para o consumo in natura, as espigas maiores têm uma
melhor aparência quando comparadas com espigas menores. No
que se refere à industrialização, a preferência por espigas grandes
é pelo fato de que essas facilitam o corte dos grãos pelas máquinas
na obtenção do milho verde para ser enlatado.
Os resultados permitem concluir que a produção de milho verde,
na entressafra, submetidos à irrigação no município de Palmas-TO é
tecnicamente viável, não somente pelas boas produtividades alcançadas, mas por possuir um clima favorável para o cultivo do milho mesmo fora da época tradicionalmente recomendada para a semeadura.
A cultivar AG 1051 foi a que apresentou maior rendimento de espigas
comerciais sendo considerada uma cultivar promissora para o cultivo
nessas condições. As cultivares BR 201 e BRS 2020 podem ser indicadas como alternativas por possuírem sementes de menor custo quando comparadas as AG 1051.
Tabela 01-Características das cultivares de milho utilizadas no experimento. Palmas – TO, UNITINS AGRO, 2006.

Fonte: www.cnpms.embrapa.br
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Tabela 02-Médias dos valores de estande final (EF), altura da
planta (AP), altura da espiga (AE), número de espigas empalhadas
(NEE), peso de espigas empalhadas (PEE), número de espigas despalhadas (NED), número de espigas comerciais (NEC), peso de
espigas comerciais (PEC), comprimento de espigas (CE), diâmetro
de espigas (DE) e porcentagem de espigas comerciais (EC). Palmas – TO, UNITINS AGRO, 2006.

*As médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem significativamente, ao
nível de 5% de probabilidade pela Teste de Tukey.
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IMPACTO DE INSETICIDAS NOS
MICRORGANISMOS DO SOLO NO
AGROECOSSISTEMA SORGO*
Liane de Moura Fernandes 1
César Auguste Badji 2
Daniel de Brito Fragoso 2
INTRODUÇÃO
O ataque de pragas resulta em perdas de quase 20% na produção
anual de milho e de sorgo no Brasil, acarretando um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, somados os custos com o controle. A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é considerada a principal praga nas culturas de sorgo, podendo ocorrer na lavoura infestações de até
100% (RUTZ, 2005). A forma mais utilizada no controle das pragasalvo é a aplicação de inseticida, xenobiótico que exerce papel benéfico
na produtividade agrícola, mas que é um potencial poluidor ambiental.
Segundo Silva et al (2004), o uso de agrotóxicos pode afetar o equilíbrio do ecossistema solo, entrando no sistema por meio da aplicação
direta e também como resultado de atividades indiretas, afetando os
processos biogeoquímicos e microbilógicos. Dependendo do estágio da
cultura, da técnica de aplicação e das condições meteorológicas, parte
do inseticida aplicado para controlar pragas é distribuída na folhagem
das plantas e o restante é perdido, podendo alcançar o solo e os restos
culturais ou ser transportado para áreas vizinhas pela ação da deriva
* Projeto: Impacto de Inseticida e do Sistema de Plantio em Populações de Artrópodes Associadas
a Cultura do Sorgo Forrageiro; Programa DCR, CNPq, DCT, SEPLAN, UNITINS, UNITINS AGRO;
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do campi de Palmas da Universidade Federal do
Tocantins; E-mail: lianeuft@yahoo.com.br
2
Professores da Fundação Universidade do Tocantins.
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(van der Werf, 1996). No agroecossistema sorgo o clorpirifós (organofosforado) e a deltametrina (piretróde) tem sido recomendados. Apesar
da importância desses compostos e do uso freqüente deles, pouco se
sabe sobre seus efeitos em artrópodes não-alvos de aplicação. Estudos
de avaliação ecotoxicológica desses compostos são muito raros e provenientes na sua maioria de regiões temperadas. Os microrganismos
são os principais responsáveis pela biodegradação de pesticidas no solo,
como indicado por Araújo et al. (2003). O presente trabalho teve como
objetivo averiguar o efeito de inseticidas em microrganismos do solo no
agroecossistema sorgo, verificar se a deltametrina e o clorpirifós afetam
substancialmente a comunidade de microrganismos associados ao agroecossistema do sorgo forrageiro e constatar qual dos inseticidas aplicados afeta menos a comunidade de microrganismos do solo.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Complexo de Ciências Agrárias em
Palmas – TO. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com
quatro repetições (parcelas). Os tratamentos foram compostos de parcelas sem aplicação de inseticidas; com aplicação de clorpirifós e com aplicação de deltametrina. Análises da parte aérea foram realizadas toda
semana após 15 dias de plantio para determinar o momento da aplicação de inseticida. Para a análise da parte aérea era avaliada a presença
de pragas em 30 plantas coletadas por parcela. Os inseticidas deltametrina e clorpirifós foram aplicados nas doses recomendadas pelo fabricante
quando o nível de dano estava acima de 20%. Amostras de solo foram
coletadas nos tratamentos após a aplicação dos inseticidas.
No laboratório, o solo coletado foi seco ao ar e posteriormente foi
medida a sua capacidade de campo. Para a realização dos ensaios, 100g
de solo seco foi distribuído em recipientes plásticos descartáveis, umedecido até atingir 70% da capacidade de campo. Para cada amostra coletada nas parcelas foram separados 100g de solo em recipientes plásticos.
Copos descartáveis (40 mL) com 10 mL de NaOH 0,928 mol.L-1 para a
absorção de CO2 foram postos dentro dos recipientes que foram acomo108
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dados em vidros hermeticamente fechados mantidos no laboratório. A
avaliação perdurou por um período de 18 dias. Para servirem de testemunha, foram usados recipientes sem solo onde foi também colocado
copo com NaOH para captura do CO2 do ambiente. O CO2 liberado foi
determinado ao terceiro, sétimo, nono, décimo quinto, décimo oitavo dias
após a preparação das amostras. Após cada período de incubação foi
retirado o copo plástico de cada frasco. O conteúdo foi transferido para
um erlenmeyer e neste colocados 5 mL de BaCl2 1 mol.L-1 e duas gotas de
fenolftaleina. O volume de HCl gasto foi registrado. A liberação de CO2,
em mg C-CO2*g-1 de solo, foi calculada pela fórmula proposta por Stotzky
(1965): mg C-CO2 = (B-V)*M*E. Onde: B= volume de HCl necessário
para titular o excedente de NaOH da prova em branco; V= volume de
HCl necessário para titular o excedente de NaOH da amostra; M= molaridade do HCl (0,463 mol.L-1); E= peso equivalente de carbono (6).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desprendimento de gás carbônico foi obtido graficamente, plotando-se os dias de incubação versos o CO2 acumulado para cada
amostra de solo coletada (Figura 1).

FIGURA 1 – Desprendimento de CO2 (mg C-CO2) em amostra de solos.
SAI = parcela sem aplicação de inseticida; DECIS = parcela com aplicação de deltametrina; LORSBAN = parcela com aplicação de clorpirifós.
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Observou-se que a aplicação dos inseticidas afetou a comunidade de microrganismos do solo presentes no agroecossistema sorgo.
Os microrganismos provavelmente utilizaram os resíduos dos inseticidas como fonte de energia o que se traduziu pela maior respiração
observada nas parcelas onde houve aplicação de inseticida. Araújo
et al. (2003) também observaram que a respiração do solo foi maior
nas amostras dos solos que receberam aplicação do herbicida glifosato. Este aumento da taxa de liberação de CO 2 observado foi descrito como fenômeno de biodegradação acelerada por Hole et al.
(2001). No entanto, esta resposta dos microrganismos à presença de
xenobióticos não é padrão. O contrário foi observado por Silva et al.
(2005) quando avaliaram o efeito de fungicidas. Estes autores encontraram efeitos negativos do metalaxil e do fenarimol sobre a microbiota de solo demonstrando o impacto destes compostos sobre a
biomassa microbiana. Os efeitos antagônicos de herbicidas e fungicidas sobre a microbiota do solo estão certamente relacionados com
o espectro diferente de organismos atingidos.
O desprendimento de gás carbônico foi menor nas parcelas tratadas com o deltametrina, entretanto as curvas de liberação de CO 2
indicam que após 15 dias existe uma equiparação na taxa respiratória. A tendência das curvas indica uma possível permanência de resíduos de inseticida no solo que continuariam sendo utilizados no
metabolismo de grupos de microrganismos. A maior taxa de respiração indicada pela curva correspondente às parcelas tratadas com
clorpirifós pode ser explicada pela maior adequabilidade deste inseticida aos microrganismos presentes. Estes microrganismos utilizaram os resíduos do inseticida como fonte de energia de forma mais
eficiente. Os dados indicam que o impacto dos inseticidas no solo se
prolonga por um período superior a 18 dias.
Somente a análise de desprendimento de gás carbônico não indica
de forma clara os impactos causados por inseticidas nos microrganismos do solo. É uma análise quantitativa preliminar, existindo a necessidade de análise mais detalhada. A identificação das comunidades
presentes em cada tratamento permitiria saber se a diversidade de
110

“INICIAÇÃO CIENTÍFICA: despertar vocações para a inovação”

microrganismos foi afetada pelos tratamentos inseticidas (análise qualitativa). Desta forma a compreensão da variação das curvas será
correlacionada com a observação de microrganismos favorecidos ou
não pela introdução do inseticida no ambiente. Deste modo, é importante analisar a ecologia da comunidade de microrganismos para verificar realmente o impacto provocado por inseticidas.
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AVALIAÇÃO DO USO E MANEJO DAS TERRAS NA
MICROBACIA DO CÓRREGO SÃO JOÃOZINHO*
Jane Kelly Marinho Lima1
Ikaro Peres Cunha1
Fred Newton da Silva Souza2
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).
Com isso, além de promover uma discussão em torno da sustentabilidade das relações de uso e manejo das terras no contexto do Pro* Projeto: Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Sub-Bacia São João: uma proposta de participação comunitária na gestão dos recursos hídricos. (UNITINS/PETROBRAS)
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas Universidade Federal do Tocantins; E-mail: jane.km@unitins.br
2
Professor/Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
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jeto 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 São Joãozinho, situada na Sub-Bacia do Ribeirão São João, Município de Palmas, capital do estado do Tocantins.
O tamanho da amostra (n = número de propriedades) foi definido dentro do universo compreendido pelas propriedades rurais da microbacia,
sendo composta por 11 (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 sócioeconômicos; ii) aplicação do IQRM durante os meses de janeiro e
fevereiro de 2006, 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 entrópico 1 com base nas situações
de manejo levantadas, o qual é obtido pela razão entre o somatório

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.

1
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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;
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 homemmeio 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; Edafoeconômico=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;
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
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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 (0d”IQRMe”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 = S Vi.Ai
i=1
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 de Thornthwaite). A vegetação dominante é a
Savana (Cerrado) desenvolvida sobre classes de solo como Latossolos, Areias Quartzosas, Plintossolos e Concrecionários. Segundo os
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levantamentos do Projeto Sub-Bacia São João foram observadas as
seguintes coberturas vegetais e usos do solo: cerrado; campo-cerrado;
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.
A área da microbacia do Córrego São Joãozinho teve um expressivo
aumento da ocupação humana a partir do ano de 2000 devido à criação
do Reassentamento Mariana, uma comunidade formada por 14 famílias
que ocupam uma área total de 494 ha. 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 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.
O presente estudo engloba 11 (onze) propriedades localizadas na microbacia do córrego São Joãozinho, situada na Sub-Bacia do Ribeirão
São João. A microbacia em estudo apresenta uma área total de 2.845,32
hectares, a qual foi dividida em três seções. A seção-1 compreende a
parte superior da microbacia onde se encontram as nascentes do córrego
São Joãozinho. Na seção-2, intermediária, localiza-se o Reassentamento
Mariana. E na seção-3, parte inferior da microbacia do São Joãozinho, o
córrego São Joãozinho encontra o Ribeirão São João.
A qualidade da relação homem-meio
Após a divisão da microbacia em seções foi realizado o inventário
de situações, resultando na delimitação de 55 glebas no total, a maioria delas envolvendo o uso preferencial “culturas anuais” (38,2%),
seguido de “olerícolas” (30,9%), “pastagens” (18,2%) e “culturas perenes” (12,7%). Em relação à área, nota-se que as glebas com uso
preferencial “pastagens” presentes em 100,2 ha, representam mais de
67,9% de toda a área avaliada.
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Custo Entrópico
Diante dos valores apresentados no Quadro-1 nota-se uma pequena variação de custo entrópico associados aos diferentes usos
preferenciais, o valor mais elevado do custo entrópico (2,42) foi no
uso preferencial olerícolas, seguido das pastagens (2,29), culturas
anuais (2,13) e culturas perenes (2,10). Por esses valores, mesmo
que ainda bastante baixos á luz do que se poderia considerar alto na
sistematização do método do IQRM, pode-se apontar o 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 mecanização. De maneira geral, considerando-se todas as 55 glebas, o custo entrópico
médio (2,25) indica tratar-se de sistemas de produção que apresentam procedimentos de manejo pouco intensos. Entre as diferentes
seções estudadas observa-se o maior valor de custo entrópico médio
(2,8) associado ao uso preferencial “pastagens” na seção-II, e uso
preferencial “olerícolas” (2,64) na seção-III, em ambos os casos devido às características do meio pouco favorável aos usos eleitos,
sobretudo pela baixa fertilidade do solo, mas também pela intensa
mecanização e uso de sementes e fertilizantes do mercado.

Quadro 1: Valores de custo entrópico para diferentes usos preferenciais, levando-se em conta a situação atual de uso e manejo das terras.
*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.
** calculado pelo somatório do produto entre os valores de custo entrópico e a
área de cada uma das glebas das propriedades avaliadas, dividido pelo somatório da
área das respectivas glebas.
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Valores de IQRM
Conforme se apresenta na Figura-1, os valores de IQRM são referentes às onze propriedades avaliadas no estudo e refletem a qualidade
das relações de uso e manejo atual das terras na microbacia do córrego
São Joãozinho. Os resultados apontam um intervalo de 0,19 na variação do IQRM (0,68 a 0,87), com um valor médio ponderado de 0,78.

Figura 1: Valores do IQRM nas 11 propriedades avaliadas na microbacia do córrego São Joãozinho.
Apenas quatro das propriedades apresentaram IQRM superior à
média. Nas propriedades G-II e J-III, isso está diretamente relacionado
a uma boa combinação de uso preferencial, sobretudo culturas anuais
e pastagens, com baixos valores de custo entrópico, 2,0 e 1,8 respectivamente. O IQRM nessas propriedades também é resultante das boas
características físicas do meio, como a ausência de pedras, topografia
plana e boa profundidade do solo, além da considerável extensão das
glebas sob esses usos em relação à área total das propriedades.
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 55 glebas ava121
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liadas, 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 identificaram-se 26 distintas situações, as quais representam diferentes graus de adequação
da relação de uso e manejo das terras. A situação que mais se repete
é encontrada em 7 das 55 glebas avaliadas, todas relacionadas ao
uso preferencial “olerícolas”, e corresponde à notação BB Efe, a qual
possui o seguinte significado:

Situação em que o uso preferencial (pastagem) é compatível com
as características do meio. As relações de uso prevalecentes podem
perdurar por tempo indeterminado, com limitados riscos à sua sustentabilidade pela ótica da significação do conjunto de critérios.
Os procedimentos que mais elevam o custo entrópico do processo
produtivo estão relacionados ao manejo edafo-econômico (e).
A característica do meio que mais limita a classe da relação do uso
preferencial é a fertilidade do solo (f).
A categoria do grau de adequação do uso (B) é preponderantemente definida pela manifestação do critério edafo-econômico.
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Apenas a melhoria na qualidade da relação de uso (manejo) não
permite a melhoria na categoria de adequação, apesar de contribuir
para a diminuição do custo entrópico do processo produtivo. A melhoria na categoria de adequação só é possível se a opção de uso
preferencial (pastagem) for alterada.
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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O USO DE GEOTECNOLOGIAS
NO PLANEJAMENTO ESPACIAL DO
ASSENTAMENTO PERICATU LOCALIZADO
NO MUNICÍPIO DE PIUM – TO*
Glenda Feitosa da Silva 1
Alan Kardec Elias Martins 2
INTRODUÇÃO
Os problemas enfrentados atualmente em nosso país pela reforma agrária não são exclusivos do Brasil, diversos países, que hoje
são grandes potências econômicas, implantaram os ideais da reforma agrária em outras épocas, e foram eles, que balizaram o crescimento econômico e social desses lugares (MELGAREJO, 2000
citado por COSTA e PIRES, 2003).
Sendo a distribuição e a organização do espaço geográfico a
peça chave da política de reforma agrária, o planejamento espacial se apresenta como um instrumento útil e de fácil manipulação onde por meio das técnicas de cartografia, sensoriamento
remoto e geoprocessamento realizam-se a aquisição de informações como: limites dos imóveis, áreas de preservação permanente, topografia, rede viária, hidrografia, entre outras. E com o suporte de sistemas computacionais tais dados serão processados e
convertidos em mapas.

Projeto: Conservação da biodiversidade nos ecótonos da planície aluvial do Araguaia. Apoio
Institucional-UNITINS, e CNPq;
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade Federal do Tocantins; E-mail: glenda.fs@unitins.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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CRÓSTA (2002) enfatiza a importância dessa técnica descrevendo que as imagens de sensoriamento remoto passaram a representar uma das únicas formas viáveis de monitoramento e planejamento em escalas locais e globais, devido à rapidez, eficiência, periodicidade e visão sinóptica que as caracterizam.
Diante disso foi proposto neste trabalho o mapeamento quanto
as características ambientais de uma área específica, denominada
Assentamento Pericatu, que está localizado no município de Pium,
estado do Tocantins, com produção dos mapas de cobertura e uso
atual da terra, de solos, mapa hidrológico, de rede viária e de uso
potencial. E ainda a definição do seu perfil sócio – econômico e
cultural com objetivo de que o mesmo possa ser usado para subsidiar políticas públicas que almejem de maneira local e estratégica a
melhoria da qualidade de vida dos assentados.
METODOLOGIA
O Assentamento Pericatu está situado entre as coordenadas
49°15’54,40"e 49°29’6,19" de longitude oeste e entre 10°6’33,01" e
10°17’27,86" de latitude sul, no município de Pium, região CentroOeste do Estado do Tocantins, a 43 km da sede da área urbana.
Distante 166 km da capital Palmas. Com uma área de aproximadamente 6.742.0013 ha, fazendo parte do campo de abrangência da
APA do Cantão.
Dados e informações a respeito das características ambientais
da área de estudo foram extraídos a partir da carta topográfica
Folha SC.22-Z-B-I MI-1642 , Região Centro-Oeste do Brasil, Pium,
com escala de 1:100 000, adquirida junto ao Ministério do Exército-Diretoria de Serviço Geográfico, tendo Projeção Universal Transversa Mercator (UTM), com Datum Horizontal: Córrego Alegre-Minas Gerais. E imagem do satélite CBERS2/CCD órbita número 160,
ponto 111, com data de passada em 03 de agosto de 2005, requisitada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, devidamente retificada e classificada. E para uma melhor validação das
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informações foi utilizada ainda a Base Cartográfica do Estado do
Tocantins desenvolvida pela Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente do Tocantins (SEPLAN), em 2005.
Estes dados foram transferidos a um sistema de informações geográficas, para tanto utilizaram-se dois programas de geoprocessamento,
primeiramente o SPRING (Sistema de Processamento de Informações
Georreferenciadas), versão 4.2, onde foram digitalizados via tela, e
depois o programa ArcGIS 9.0 para cruzamento das informações e
edições dos respectivos mapas.
O Mapa de Cobertura e Uso da Terra foi elaborado usando-se
a classificação de polígonos os quais foram classificados baseando-se em princípios de diferenciação de cor, tonalidade, textura, forma, grupamento, tamanho e sombra, após esta etapa as
informações foram transferidas do tipo matricial para vetor, onde
foi possível fazer a correção e adequação dos processos efetivados pelo programa SPRING. E para maior validação dos dados
realizou-se visita a campo.
Para a obtenção de informações de aspectos sócio-econômicos,
realizaram-se visita a órgãos públicos como prefeituras e secretarias
estaduais, além de entrevistas no local de pesquisa com o Presidente
da Associação dos Assentados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mapas gerados abrangem o retângulo envolvente da área do
assentamento escolhida para ser pesquisada, onde está concentrada
a maioria dos lotes, cada um com aproximadamente 50 ha, estes possuem ainda a representação da área limite do P.A. Pericatu com demarcação da área de Reserva Legal.
No Mapa de Cobertura e Uso da Terra (Figura 1) a quantificação quanto ao tamanho da área de cada classe foi realizado
somente na região de interesse, ou seja, nos limites do assentamento, cerca de 5440 ha. Assim foram identificadas as seguintes classes (Tabela 1):
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Tabela 1: Classes presentes no Mapa de Cobertura e Uso da Terra

Na região delimitada para estudo, a reserva legal possui uma área
total de aproximadamente 1284 ha e está divida, sendo que a primeira parcela está localizada a noroeste e possui uma área 935 ha e a
segunda parcela está ao leste com uma área de 348 ha.
– Mapa de Solos (Figura 2): a área do assentamento possui apenas
solos do tipo concressionário. Segundo INCRA (2002) suas formas
variam desde frações de cascalho soltos até cascalhos médios. Os perfis
são profundos com texturas argilo arenoso ou franco argilo arenoso
na superfície. São fortemente ácidos e de baixo teor de nutrientes nos
horizontes, são bem drenados e relevos suaves.
– Carta Imagem - Hidrografia (Figura 3): a hidrografia do assentamento é formada por córregos de fluxo perenes e intermintentes, sendo que a maioria deles pertence à última classe. São eles: Córrego
Água Feia, Córrego Sossego, Córrego Grota Funda e ainda uma pequena parte do Córrego Surubi e do Córrego Quina.
– Carta Imagem - Rede Viária (Figura 4): é constituída apenas
por estradas vicinais, não pavimentadas, a maioria delas abertas
antes da implantação do projeto. De situação precária, prejudicando assim o desenvolvimento das atividades de agricultura e pecuária por seus proprietários.
– Mapa de uso potencial (Figura 5) a área na qual está inserido
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o assentamento é classificada segundo o Zoneamento Ecológico
Econômico do estado do Tocantins, como Área de uso de média
intensidade para produção, recomendada para pecuária semi-intensiva e/ou silvicultura.
De acordo com o levantamento sócio-econômico e cultural há no
assentamento Pericatu, aproximadamente 90 famílias, chegando sua
população a um total de aproximadamente 360 habitantes, que residem na agrovila do assentamento.
Sua estrutura de apoio é constituída por: um galpão onde estão
algumas máquinas usadas por eles no beneficiamento dos produtos
ali cultivados; a casa da antiga sede, local que atualmente é utilizado
para realização das aulas da escola de 1° grau e a casa de farinha
construída recentemente.
A rede elétrica é um bem que atende a praticamente todos os moradores da agrovila, existindo ainda alguns postes que fazem a iluminação de poucas ruas. A água para consumo é proveniente de poços
artesianos e ainda da caixa d’água instalada a pouco tempo, entretanto na época de estiagem é comum sua escassez, faltando água até
mesmo para realização das tarefas diárias. Na extensão da agrovila
que é de 84,6880 ha, existe apenas um orelhão. Os moradores do
assentamento Pericatu tem acesso à saúde por meio da Unidade Móvel de Saúde com uma equipe composta por médico e dentista que
realizam visita uma vez por mês.
As principais atividades econômicas da unidade são a pecuária
extensiva e a agricultura que cultivam principalmente mandioca, milho, abacaxi e arroz, sendo que esse último é apenas de subsistência.
O assentamento Pericatu dispõe de opções de lazer comum a uma
pequena organização rural, com a realização da festa junina que acontece anualmente, eventuais festas em um bar da agrovila, jogos de
futebol, e utilização da represa para recreação e pesca. E muitos dos
assentados freqüentam as festas que ocorrem no município de Pium.
Considerando os resultados apresentados é possível afirmar que
a unidade estudada sofre com problemas de caráter econômico e
social, sendo que no primeiro aspecto suas principais causas estão
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relacionadas à distribuição do espaço e às características ambientais da área, principalmente no que corresponde ao tipo de solo,
identificado como concressionário, o qual é marcado por sua baixa fertilidade e o seu elevado teor de acidez, assim a preparação
desta categoria de solo para agricultura, exige altos investimentos
em práticas de correções que supram suas deficiências. No âmbito
social suas carências são frutos da falta de investimentos financeiros e do descaso dos órgãos responsáveis pela assistência técnica
e social do assentamento.
E para que problemas dessa ordem não continue acontecendo é evidente a necessidade de que o estabelecimento de assentamentos como o Pericatu seja efetuado de forma estruturada,
demarcando as áreas de preservação ambiental e garantindo o
suprimento de material básico para o estabelecimento das residências e infra-estrutura, recomenda-se ainda o monitoramento
das áreas onde foram realizados, para que alguns erros por ventura cometidos possam ser corrigidos a tempo de não prejudicar
as famílias ali instaladas.

Figura 1: Mapa de Cobertura e Uso do Solo
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Figura 2: Mapa de Solos

Figura 3: Carta Imagem – Hidrografia
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Figura 4: Carta Imagem – Rede Viária

Figura 5: Mapa de Uso Potencial
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO MULTITEMPORAL DO
ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA
NORMALIZADA EM ÁREAS DE SOJA,
SILVANÓPOLIS-TO *
Liliane Garcia da Silva1
Alan Kardec Elias Martins2
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a safra agrícola de soja do estado do Tocantins apresentou um crescimento relevante se considerarmos os outros estados da nação brasileira. No entanto, este ainda não dispõe de mecanismos tecnológicos para realização do monitoramento e evolução de safras. Apesar da grande importância destes dados para a economia, por estarem intimamente ligadas ao excesso ou escassez de produtos, na maioria das vezes a subjetividade
na avaliação por entrevistas determina um certo grau de incerteza nas informações geradas. Aliado a isso, em função das diferenças regionais, a liberação destas informações geralmente é lenta
e tendenciosa. Por isso, o objetivo do presente trabalho e de analisar a evolução temporal do índice de vegetação por diferença
normalizada (NDVI), obtida de imagens NOAA, em áreas cobertas por pixels com proporções variáveis de soja no município de
Silvanópolis-TO.

Projeto: Conservação da biodiversidade nos ecótonos da planície aluvial do Araguaia. Fonte
de Recursos: Institucional-UNITINS, UFT, e CNPq;
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade Federal do Tocantins; E-mail: liliane@uft.edu.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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METODOLOGIA
O estudo foi efetuado durante o ano agrícola 2005/2006, no município de Silvanópolis no estado do Tocantins, devido que esta área
concentra produção de soja. Assim, escolheu-se imagem CBERS-2,
para determinar as áreas cultivadas com soja de Outubro de 2005.
Realizou-se a caracterização das feições terrestres do local, por meio
do diagnóstico do Uso e Cobertura da Terra, e referenciou-se a imagem do satélite CBERS-2 juntamente com da Carta Topográfica de
Santa Rosa, ainda foram desenvolvido através da digitalização dos
polígonos, linhas e pontos descritos na imagem, tendo como base à
interpretação das respostas espectrais dos alvos imageados. E por meio
da ferramenta de operações métricas do software SPRING 4.2 quantificou-se as áreas dos polígonos, por Tipo de medidas por apontamento das áreas representada no mapa temático de uso e cobertura
da terra. E para realizar Análise Multi-temporal das Lavouras de Soja,
utilizou-se 6 imagens NOAA-17/AVHRR com NDVI pré-calculado e
disponibilizadas pelo INPE, e cada quinzena selecionou-se o quadrante
correspondente à área de estudo, essas imagens foram re-amostradas
para o sistema de coordenadas geográficas (lat/long) no software ENVI
3.6, diante dessas imagens diárias foram reconstituídas imagens quinzenais resultantes da composição do valor máximo de NDVI.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de observações em imagens de satélite foram realizadas à
análise da evolução multi-temporal Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), obtiveram-se a seguinte seqüência: Composição e Recorte da Imagem de Satélite, Elaboração do Mapa de Uso e
Cobertura da Terra, e Delimitação da Área preparada para o Cultivo
de Soja e Análise Multi-Temporal do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) das Lavouras de Soja.
A composição falsa-cor realizada para imagem de satélite da área
de estudo teve como fonte às bandas 2, 3 e 4 do satélite CBERS-2,
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sendo utilizados os canais RGB (banda 2-B, banda 3-G e banda 4-R),
onde foi possível melhorar a visualização das diferentes feições terrestres existentes na área, qual pode ser visualizada na Figura 2.
O mapa de uso de cobertura da sub-bacia do Rio Cabeça de Boi,
teve-se seguintes classes temáticas: Vegetação Natural, Floresta, Corpos
d’ Águas, Área de Agricultura e Pastagem, este Mapa é apresentado na
Figura 3, o qual representa um diagnóstico da área e os prováveis usos.

Figura 2: Composição dos canais RGB da imagem de satélite
CBERS-2, Silvanópolis TO.

Figura 3: Mapa de Uso e Cobertura da Terra, Silvanópolis-TO.
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Assim, o método de classificação e interpretação visual da composição colorida da imagem RGB, foram seguidos os critérios: tonalidades, texturas e formas, conforme Quadro1.

Quadro 1: Classificação e interpretação visual da composição colorida da imagem RGB.
Conforme Costa (1999), este tipo de composição é recomendado nos estudos de interpretação visual, porque permitem caracterizar os dados existentes em imagens de satélite, e ainda
pode-se obter diagnósticos de alguns parâmetros de classificação visual, por meio de critérios como: cor, tonalidade, textura,
forma e tamanho.
E no quadro 2, estão dispostos as respectivas áreas de cada polígonos e sua representação em porcentagem dentro do projeto, indicando a dinâmica da ocupação e utilização do solo.

Quadro 2 – Lista da quantificação das classes temáticas e seus
respectivos polígonos.
Com auxilio da classificação temática, a obteve-se as áreas
preparadas com o cultivo de soja, conforme Figura 4. Estas pos137

13ª Jornada de Iniciação Científica da UNITINS

suem uma extensão de 15695,6 ha e são utilizadas para a produção de alimentos.

Figura 4: Mapa da área a ser monitorada, Silvanópolis-TO.
De acordo com Pino (1999), os ambientes agrícolas caracterizam-se por numerosas mudanças no tempo, é essas mudanças
são influenciadas por fatores técnicos, econômicos e sociais, e
a estimativa da área de culturas agrícolas é uma importante variável no estabelecimento de instrumentos de políticas e negócios agrícolas. Portillo et al. (2003), relata que o Sensoriamento
Remoto oferece um conjunto de conhecimentos e técnicas úteis
para caracterizar fenômenos dinâmicos que acontecem nas áreas agrícolas.
Através das imagens de satélite NOAA/AVHRR, geraram-se 6
imagens digitais com as variações do máximo NDVI das quinzenas, com resolução espacial de 1,1 km, para a Sub-Bacia do Rio
Cabeça de Boi. A análise da variação do NDVI foi feita em relação aos diferentes quinzenas dos meses descritos com as cores
propostas por França e Cracknell (1995) podem ser visualizadas
nas Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
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Figura 5: Imagem
de 01/12/2005.

Figura 6: Imagem
de 15/12/2005.

Figura 7: Imagem
de 01/01/2006.

Figura 8: Imagem
de 15/01/2006.

Figura 9: Imagem
de 01/02/2006.

Figura 10: Imagem
de 15/02/2006.

Porém nas áreas que ocorrem os cultivos de soja, os pixels podem não
ser detectados pelo mascaramento das nuvens gerando incorreções nos
valores do NDVI, pois os pixels do sensor AVHRR-NOAA, no nadir têm
tamanhos em torno de 1 km2, o cálculo no NDVI é realizado para regiões
sem cobertura de nuvens, contudo, nuvens com tamanhos menores que
estipulado são agrupados gerando valores imprecisos.
Ainda autores como Luiz e Epiphanio (2001), ressaltam que somente certas culturas podem ser monitoradas com imagens de média
resolução espacial. São aquelas que ocupam as maiores áreas, sendo
cultivadas mecanicamente e, portanto, em talhões cujas dimensões
mínimas geralmente superam uma dezena de hectares e que, conseqüentemente, são as que possuem importância econômica. Todavia,
os produtos de Sensoriamento Remoto são ferramentas que podem
melhorar, as estimativas de produção das safras agrícolas, conforme
apresenta os estudos de Pellegrino (2001).
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Dada a importância econômica e social da cultura e a alta variabilidade dos rendimentos no Estado são relevantes o desenvolvimento
de estudos que possibilitem o monitoramento das condições de desenvolvimento das plantas na região onde se concentra a produção. Uma
das alternativas interessantes neste sentido é o uso de técnicas de sensoriamento remoto orbital, os quais permitem um estudo em escala
regional e com adequada periodicidade. Na literatura são abundantes os trabalhos desenvolvidos neste tema, mostrando a contribuição
de imagens de satélite em um sistema de previsão de safras, tanto
para estimativa de área cultivada como para o acompanhamento da
evolução temporal das plantas.
Com base no trabalho realizado referente á analise evolução temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), obtida de imagens NOAA, em áreas cobertas por pixels com proporções
variáveis de soja no município de Silvanópolis-TO, durante a execução do projeto de iniciação científica, concluiu-se que: a composição
RGB subsidiou a visualização das feições no terreno, bem como a sua
caracterização quanto aos seguintes critérios: cor, tonalidade, textura, forma e tamanho; diante elaboração do Mapa de Uso e Cobertura
da Terra obteve-se cinco classes temáticas na área de estudo; e através da imagem CBERS-2 delimitou-se a Área preparada para o Cultivo de Soja; porém não foi possui realizar análise da evolução do NDVI
das imagens NOAA-17, pois os pixels que encobrem as áreas de plantios foram interpolados pelo mascaramento das nuvens.
REFERÊNCIAS
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109f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Universidade Federal de
Viçosa, Viçosa-MG, 1999.
FRANÇA, G. B; CRACKNELL, A. P. A simple cloud masking approach using
NOAA AVHRR daytime data for tropical areas. International Journal of
Remote Sensing, EUA, v.15, n. 9, p. 1697-1705, 1995.

140

“INICIAÇÃO CIENTÍFICA: despertar vocações para a inovação”

LUIZ, A. J. B; EPIPHANIO, J. C. N. Amostragem por ponto em imagens de
sensoriamento remoto para estimativa de área plantada por município. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 10., Foz de Iguaçu, 2001. Anais...
São Jose dos Campos: INPE, 2001. p. 18-25.
PELLEGRINO, G. P. Utilização de dados espectrais do satélite NOAA14/
AVHRR como fonte de dados para modelos de estimativa da fitomassa
da cana-de-açúcar. 114f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, Campinas/
SP. 2001.
PINO, F. A. Estatísticas agrícolas para o século XXI. Agricultura em São
Paulo. São Paulo, v.46, n.2, p.71-105, 1999.
PORCILE, G.; PAULA, N.; SCATOLIN, F. Arranjos produtivo local: o caso
da soja no Paraná, arranjos produtivos do complexo soja paranaense. Rio de
Janeiro: UFRJ, 2000.

141

13ª Jornada de Iniciação Científica da UNITINS

USO DE GEOTECNOLOGIA PARA QUANTIFICAR
E QUALIFICAR PASTAGENS DEGRADADAS
NO MUNICÍPIO DE PIUM – TO*
Frederico Bonatto1
Alan Kardec Elias Martins2
INTRODUÇÃO
Nas ultimas décadas, a pecuária extensiva tornou-se a principal forma de uso da terra na Amazônia Legal, especialmente ao longo das rodovias. As conseqüências ambientais decorrentes do não uso de tecnologias adequadas de implantação e manejo de pastagens em termos de sustentabilidade em longo prazo, são na realidade amplificadas, pois, além
dos recursos naturais perdidos pelo processo de derrubada e queima da
floresta, acredita-se que a implantação de pastagens seja responsável por
cerca de dois terços dos desmatamentos na região (KITAMURA, 1994).
A atual expansão das áreas para atividades agropastoris é a provável causa de inúmeros desequilíbrios naturais. A história recente da
ocupação da Amazônia Legal demonstra essa tendência, que no caso
do Estado do Tocantins, é baseada na exploração da pecuária e monoculturas agrícolas com fins de exportação (MARTINS, 1999).
A degradação das pastagens é um dos maiores problemas da pecuária do Brasil na atualidade. Estima-se que 80% dos 50 a 60 milhões
de hectares de pastagens cultivadas do Brasil Central, que respondem
por 55% da produção de carne nacional, encontram-se em algum estádio de degradação. A produção animal em uma pastagem degradaProjeto: Conservação da biodiversidade nos ecótonos da Planície Aluvial do Araguaia. Apoio
Institucional-UNITINS, e CNPq;
1
Estudante do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade Federal do Tocantins; E-mail: fredericobonatto@yahoo.com.br
2
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da pode ser seis vezes inferior ao de uma pastagem em bom estado de
manutenção (MACEDO, 1995).
A geotecnologia é de fundamental importância na Amazônia e nas
demais regiões, pois permite o monitoramento das atividades agropecuárias com eficiência e baixo custo, dando suporte para o planejamento técnico e o manejo das mesmas. Segundo SILVA e ZAIDAN,
(2004) o conjunto dessas geotecnologias (Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto) abriga vários tipos de técnicas para tratamento da informação espacial, permitindo visualizá-la em forma de mapas, relatórios e tabelas, constituindo ferramenta de análise e subsídio à tomada de decisão.
O objetivo da pesquisa é o conhecimento de algumas características quantitativas e qualitativas das pastagens no município de Pium
– TO classificando-as em diferentes níveis de degradação através
das geotecnologias, bem como a definição de técnicas pelas quais
as suas condições possam ser avaliadas a nível regional, sendo de
fundamental importância para o estabelecimento de um programa
de utilização e manejo que vise o aumento da produtividade e ao
mesmo tempo a conservação dos recursos naturais.
METODOLOGIA
Materiais
Os materiais utilizados para a realização do levantamento e mapeamento do uso, que possibilitou a classificação dos níveis de degradação,
das pastagens foram: Imagem do sensor CCD do satélite Sino-Brasileiro
de Recursos Terrestres CBERS - CCD/CBERS-2, da órbita/ponto 160/
112 as bandas 2 (0,52-0,59 µm), 3 (0,63-0,69 µm) e 4 (0,77-0,89 µm) na
composição 4G-3R-2B; Carta topográfica Pium (SC-22-Z-A-VI) do IBGE,
na escala 1:100.000; Equipamentos eletrônicos como: Computador, GPS
e Câmera fotográfica digital; Software “SPRING” 4.2 (Sistema para Processamento de Informações Georreferenciadas), versão 4.2 – para ambiente “Windows”; Material bibliográfico referente ao tema pesquisado.
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Métodos
Para o mapeamento utilizaram-se as fusões das bandas 2, 3, 4 com
a imagem de resolução de 20 metros do sensor CBERS 2, disponível
gratuitamente no site: www.inpe.br
Para a construção do Mapa do Uso e Cobertura da Terra primeiramente georeferenciou-se a carta topográfica utilizando-se registro
de imagem (ferramenta de georeferenciamento do programa Spring
4.2) determinou-se 19 pontos de controle. A carta serviu de base
para o georreferenciamento da imagem do satélite, que com a mesma ferramenta, porém com um número maior de pontos distribuídos
por toda a área da bacia (30 pontos).
Após a etapa acima descrita, seguiu-se para a identificação das
classes de uso e cobertura terrestre na área da bacia fazendo-se uso
da técnica da classificação visual que é realizada através da tela do
monitor, utilizando-se o digitalizador SPRING 4.2 e obedecendo aos
padrões de análise. A identificação das feições ocorreu a partir da
análise dos seguintes elementos: tonalidade, cor, tamanho, forma, textura, padrão, altura, sombreamento, localização e contexto. Posteriormente foi complementada com a visita em campo para a confirmação
das feições identificadas na imagem ou sua correção.
A partir do Mapa de Uso e Cobertura , determinou-se a área de
pastagem existente. Com base nessas áreas classificou-se as mesmas
em 3 níveis de degradação (nível 01, baixa degradação; nível 02,
moderada degradação e nível 03, grave degradação).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mapa de Uso e Cobertura Terrestre
O local selecionado para as atividades é a bacia de Ribeirão Matança que possui área calculada pelo “Spring” de
7.758,99 ha, e está localizada ao Leste da divisão política do
município de Pium–TO.
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A interpretação da imagem analisada neste trabalho identificou diferentes classes de uso e cobertura da terra (Mata de Galeria, Cerrado
Sentido Restrito, Cerradão e Pastagem) (Tabela 02) e 3 fases de degradação de pastagens. Essas feições foram delimitadas e quantificadas.
Tabela 02. Demonstra os valores quantitativos das classes
identificadas.

Com relação às 4 classes informativas, a pastagem, que é o principal
objeto de estudo, apresentou uma área de 4.160,89 ha. Essas áreas
estão localizadas ao longo bacia, apresenta um nível mais intenso de
uso, sendo a pecuária a principal atividade ali instalada. Na classificação das pastagens incluiu-se a pastagem nativa e cultivada, contribuindo para seu alto valor em área. No local de estudo pode-se observar
níveis de degradação diferenciados. SPAIN e GUALDRON (1991), consideram como pastagem degradada quando houver queda acentuada
em sua produtividade potencial, ocasionada pela perda de fertilidade
do solo, invasão de plantas indesejáveis e manejo inadequado.
A pecuária extensiva praticada na região, sem um planejamento
traz sérias conseqüências, sendo um deles a prática do uso do fogo na
estação de seca (junho a outubro), que por sua vez pode estar contribuindo para a aceleração da degradação das pastagens, e o conseqüente aumento da perda da biodiversidade na região.
Os níveis de degradação das pastagens
O presente estudo classificou toda a pastagem identificada na Bacia do Ribeirão Matança onde a mesma representa 53,63% da área.
Com o uso da imagem CBERS foi perfeitamente possível à classificação em três níveis de degradação sendo a pastagem de nível 01 a de
melhor estado de conservação apresentando melhor cobertura sobre
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o solo com respostas espectrais na composição 4G-3R-2B de verde
claro, a pastagem nível 02 é a de nível intermediário apresentando em
alguns pontos o solo exposto e de baixo vigor aparentemente ressecadas e por ultimo a pastagem de nível 03 é a de maior degradação
sendo as áreas com respostas espectrais mais claras na imagem pela
ausência de vegetação, são as áreas mais críticas da região.
Através dos resultados demonstrados na Tabela 03, observa-se que
na área de estudo a pastagem com nível de degradação 02 é predominante. Pode-se especular que esse resultado é atribuído às características predominantes do solo, pois são Concrecionários e com baixa fertilidade; características climáticas, prevalecendo um longo período de
seca na região e; o tempo de uso do solo para atividade agropecuária.
A degradação de nível 03 apresentou área de 221,02 ha, concentrando-se na região Leste da bacia. Ao seu redor há a predominância
de pastagens de nível 02, isso pode demonstrar que as mesmas poderão
se tornar pastagens de nível 03, caso não ocorra um manejo adequado.
Tabela 03. Demonstração dos valores referentes à classificação de
níveis de degradação.

A degradação da pastagem de nível 03 ocasiona a falta de cobertura do solo, o que pode ser um dos fatores mais graves no tocante ao
impacto ambiental. As perdas de solos e nutrientes, associadas a menor capacidade de produção de biomassa condiciona o assoreamen146
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to dos mananciais e cursos d’água e certamente descredenciam as
pastagens degradadas a desempenhar seu papel captador de carbono. Segundo DEDECEK (1986), em ambiente de Cerrado os solos descobertos podem perder até 59 toneladas de solo/ha/ano, enquanto as
pastagens, quando bem formadas, representam o sistema de maior
proteção aos riscos de erosão.
As pastagens de nível 01, foi a de segundo maior valor de
área (1.798,49 ha), isso pode ser atribuído ao fato de uma recente ocupação do solo, uma provável baixa densidade de gado
por hectare ou ainda a um novo plantio. Essas pastagens pouco
degradadas possivelmente promovem com alta eficiência a ciclagem de nutrientes; a captação de carbono da atmosfera e a
redução dos processos de erosão, além de proporcionar um maior
benefício ao rebanho.
Com a visita de campo, observou-se nas áreas de pastagens o predomínio da pastagem quicuia (Brachiaria humidicola) e pastagem
natural, chamada na região de capim - agreste (Trachypogon spicatus), também utilizada para a alimentação do rebanho.

Figura 07. Mapa referente às pastagens degradadas
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As metodologias utilizadas mostraram-se eficientes onde a classe
de maior área identificada foi a pastagem, seguida pelo Cerrado Sentido Restrito, em vários pontos das áreas de pastagens observam-se
solos expostos, indicando elevado nível de degradação, porém não
foram observados processos de erosão acentuados. É importante ressaltar que muitas vezes as áreas destinadas à implantação de pastagens são restritas ou inaptas para essa utilização.
Nas principais cabeceiras das drenagens da bacia constatou-se
presença de pastagens de nível 02 de degradação, mas apesar de predominar a atividade agropecuária observa-se a ocorrência de Matas
de Galeria relativamente preservadas.
Com os resultados alcançados, abrem-se novas perspectivas para
trabalhos futuros, utilizando regiões e situações diferentes, contribuindo para o desenvolvimento do processamento digital de imagem, além
de que, os dados levantados poderão contribuir para planos de manejo, restauração de áreas degradadas, ou mesmo subsidiar as políticas
públicas com vistas à adequação da legislação.
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE SOJA
NAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NUTRICIONAIS DE PEIXES NATIVOS*
Jaqueline Ribeiro de Rezende1
Lucas Koshy Naoe2
Abraham Damian Giraldo Zuniga3
INTRODUÇÃO
O Brasil possui imenso potencial para a piscicultura, tanto pela
sua condição edafoclimática quanto pelo elevado número de propriedades rurais que possuem área inundada para piscicultura. Além
disso, o país dispõe de espécies nativas com grande potencial para
produção de carne.
Entre as espécies com grande potencial para piscicultura sustentável, pode-se destacar o tambaqui (Colossoma macropomum),
que possui elevada eficiência na conversão de proteína dietética
em peso corporal e em proteína depositada no tecido muscular
(ZANIBONI FILHO & MEURER, 1997). Além disso, o tambaqui
apresenta elevada atividade da enzima amilase (KOHLA et al.,
1992), o que pode explicar a sua capacidade de utilização de proteína vegetal em substituição à proteína animal e possibilitar a
redução no custo de produção desta espécie (CRUZ et al., 1997;
SILVA et al., 1997).
Projeto: Programa de melhoramento da soja. Recursos Financeiros: Institucional-UNITINS,
CNPq e SEAGRO;
1
Estudante do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus Universitário de Palmas –
Universidade Federal do Tocantins; E-mail: jaqueline.rezende@gmail.com
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS;
3
Professor da Universidade Federal do Tocantins.
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Devido à grande disponibilidade da soja no mercado, esta, pode
constituir-se em opção economicamente viável para a alimentação de
peixes, principalmente pelo seu excelente balanço de aminoácidos
(THOMAZ, 1996). Entretanto, seu uso nas dietas iniciais tem sido restrito, uma vez que a soja, mesmo que processado adequadamente,
possui fatores alergênicos, que provocam reação de hipersensibilidade no animal, o que compromete a integridade da mucosa intestinal
(GRANT, 1989) e, conseqüentemente, o desempenho dos peixes.
Os principais constituintes da soja são a proteína e o óleo, sendo
que a mesma contém cerca de 40% de proteína e 20% de óleo em
peso seco. É uma boa fonte de minerais e de vitaminas do complexo
B. O grão de soja contém ainda, componentes conhecidos como fatores antinutricionais. Estes incluem inibidores de proteases, lectinas,
oligossacarídeos, fitatos e saponinas (SANT’ANA 2000).
A soja integral pode ser considerada alimento de ótima qualidade,
devido ao elevado nível energético e concentração de proteínas de
alta qualidade, porem não pode ser utilizada sem um prévio tratamento na alimentação de animais monogástricos, por possuir elevado número de fatores antinutricionais. Os principais fatores inclusos são os
inibidores de proteinases, Kunitz e Bowman Birk, geralmente chamados de inibidores de tripsina, hemaglutinas, também chamados de lectinas, goitrogênios, anti-vitaminas e fitatos (VANDERGRIFT, 1983).
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido CENTRO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE PEIXES NATIVOS DO ESTADO DE TOCANTINS (CPPPN), localizado no município de Palmas/ Tocantins, por um
período de dois meses.
Foram utilizados 150 peixes da espécie Tambaqui, com desova induzida por hipofização e extrusão das matrizes. Os peixes foram alojados
em tanques com água a 25°C, onde foram separados em grupos, de acordo com o tipo de alimentação que lhes foi concebida. Estes foram deixados em jejum durante 48 horas antes de iniciar o tratamento.
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Os tratamentos foram: soja “in natura”; soja torrada; soja fermentada; e ração comercial, portanto 4 (quatro) tratamentos. A alimentação diária para os animais foi “ad libitun” e submetidos a um programa de 12 horas/dia.
A biometria dos animais foi realizada apenas no início e no final
do experimento, utilizando para mensuração um paquímetro da marca MITUTOYO. E para a pesagem, balança semi-analítica.
Os peixes foram abatidos no término dos dois meses de experimento por meio de choque térmico, utilizando gelo em cubos.
As amostras obtidas foram submetidas à análises físico-químicas:
umidade, cinzas e lipídeo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Quadro 1 são apresentados os valores das características
físicas: peso inicial em gramas, peso final em gramas, comprimento inicial em centímetros e comprimento final em centímetros.
Pode-se observar que durante o experimento, os peixes alimentados com ração e soja fermentada tiveram acréscimo de massa
corporal em relação à soja in natura, pois conseguiram se diferenciar significativamente. Observou-se também que peixes que
receberam soja tostada conseguiram se equiparar com os peixes
que receberam soja in natura.
Estes resultados indicam que apesar da eliminação total ou
parcial do fator anti-tripsina Kunitz, por meio de tostagem
(ZHANG e PARSONS, 1991) ou fermentação, ainda existe outros fatores anti-nutricionais e alergênicos na soja; tem sido também atribuído redução do peso corporal à presença de lectinas
(YEN et. al., 1973). As lectinas interferem na digestão e absorção de nutrientes, além de aumentar o “turnover” celular e modificam o sistema imune (LYMAN e LEPKOVSKY, 1957; PUZSTAI, 1989). A presença de fatores anti-nutricionais da soja crua
induz a hipertrofia pancreática em suínos devido à produção
excessiva de tripsina (rica em cistina), para compensar a que
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está inativa. Com isso ocorre a redução do peso corporal, devido ao desbalanceamento aminoacídico, principalmente dos aminoácidos sulfurados (FROST e MANN, 1966).

Quadro 1 – Valores das características físicas peso inicial, peso
final, comprimento inicial e comprimento final. Palmas, 2006.
Médias seguidas na vertical da mesma letra não diferem significativamente a 5%
de probabilidade pelo teste TUKEY.

Quando comparamos os peixes alimentados com apenas soja submetida a diferentes tratamentos, notamos que o Tambaqui alimentado
com soja “in natura”, teve um pior desempenho que os submetidos
aos outros tratamentos, apresentando uma redução na massa corpórea de aproximadamente 13,33 %. Somente quando se utilizou ração
obteve-se ganho positivo significativo. Portanto, a alimentação de peixes utilizando apenas grãos de soja é não satisfatório.

Quadro 2 – Análises físico-químicas do Tambaqui. Palmas, 2006.
Médias seguidas na vertical da mesma letra não diferem significativamente a 5%
de probabilidade pelo teste TUKEY.

Comparando-se as médias encontradas para umidade, cinza e
lipídeo (Quadro 2), pode-se dizer que não houve diferença significativa entre os tratamentos ao nível de 5% de significância. Os
valores médios para teor de lipídeo apresentaram entre 5,56 % a
7,90 %, os valores estão de acordo com os observados na litera153
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tura (STANSBY, 1962; MAIA et. al, 1999). O teor de cinzas apresentou um menor valor para soja tostada e um maior valor para
soja in natura; no entanto, para teor médio de cinzas encontramse dentro dos valores normais descritos para peixes de água doce,
e marinhos; porém conteúdos mais elevados entre 3,0 e 4,2% tenham sido relatados para peixes de água doce (KINSELA et. al,
1997). Os teores de umidade relatados apresentaram-se dentro
dos valores encontrados em dadas da literatura (GURGEL & FREITAS, 1972; MAIA et.al, 1999).
No Quadro 3 são apresentados os valores de correlação simples
entre as características: peso final, peso das vísceras, umidade, cinzas, lipídeo e comprimento final.

Quadro 3 – Correlação dos dados físico-químicos do Tambaqui.
Palmas, 2006.
*PF –Peso final; PV –Peso das vísceras; UM – Teor de Umidade; CZ – Teor de
Cinzas; LP –Teor de Lipídeo; CF – Comprimento final.

Nos dados do Quadro 3 pode-se observar que houve uma alta correlação positiva entre as características de peso final e peso das vísceras, Peso final e lipídeo, e lipídeo e peso das vísceras, dado este
explicado pelo fator de que quanto maior a massa corpórea do peixe
maior o seu conteúdo lipídico e maior o peso das vísceras, dado este
que representa em média 7% do valor do peso final dos peixes.
Pode-se ainda observar que os dados de cinza e umidade se correlacionam negativamente assim quanto maior o teor de umidade
menor foi o teor de cinza. Os dados apresentados nas correlações
estão de acordo com os observados na literatura (LESSI, 1968;
MAIA, et. Al. 1999).
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SELEÇÃO BASEADA EM ANÁLISES
FÍSICO-QUÍMICAS EM FEIJÃO CULTIVADOS
NO ESTADO DO TOCANTINS*
Denise Martins Barbosa1
Lucas Koshy Naoe2
INTRODUÇÃO
O feijão destaca-se como importante fonte de proteína na dieta
humana mundial e como alternativa de custo inferior ao da proteína
animal, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil é
um prato incorporado aos hábitos alimentares, na dieta da população
rural e urbana (YOKOYAMA,et al, 1996) e contribui com 18,5% do
consumo de proteínas, chegando a representar, no Nordeste, 34% do
ferro consumido (LAJOLO, et al, 1996).
O Tocantins produz as melhores sementes de feijão do Brasil. As
várzeas irrigadas do vale do Rio Araguaia no Estado do Tocantins são
os melhores locais do Brasil para produção de sementes sadias de
feijão. Esse potencial é atribuído às condições de cultivo que permitem a obtenção de um produto livre da contaminação por doenças.
Em vista disso, os pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ,Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, acreditam que os municípios de Cristalândia, Dueré, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium, num
total de 60 mil hectares, possam se tornar pólos de produção de seProjeto: Seleção baseada em análises físico-químicas em feijão cultivados no Estado do Tocantins. Fonte de Recursos: Institucional-UNITINS, UFT, IAC, SEAGRO e Ruraltins;
1
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Universidade Federal do Tocantins; E-mail: denisebarbosa@uft.edu.br
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mentes de feijão para o Brasil. O ciclo das lavouras no período sem
chuvas, de maio a setembro, e a baixa umidade relativa do ar não
favorecem o aparecimento de fungos que atacam o feijoeiro, ao contrário do que ocorre nos cultivos de verão. O sistema de irrigação também dificulta a disseminação de doenças fúngicas. Apesar da preocupação não só com a sanidade das sementes, mas também com suas
características genéticas e fisiológicas as estimativas da Embrapa indicam que apenas 20% do feijão brasileiro são plantados com materiais de qualidade. Via de regra, a leguminosa é cultivada por pequenos
produtores que usam sementes não certificadas, pois não possuem
recursos para adquiri-las bem como não dominam tecnologias básicas para melhorar a produtividade (SILVA).
Este trabalho objetivou selecionar linhagens de feijão mais adaptadas ao Estado do Tocantins por meio de análises físico-químicas, onde
foram plantados nos solos de Formoso do Araguaia.
METODOLOGIA
Os experimentos foram conduzidos no município de Formoso do
Araguaia. Foram cultivadas 4 linhagens de feijão caupi, pertencentes
a Fundação Universidade do Tocantins e 7 cultivares comerciais de
feijão comum (Phaseolus vulgares) do qual serão utilizadas como padrão: Uirapuru, Carioca, Roxo, Iapar, Vermelho, Nobre e Perola.
O delineamento a ser utilizado será de blocos casualizados, com
três repetições. Proceder-se-á a análise de variância (GOMES, 1990),
caso significativo, utilizar-se-á o teste de Tukey, a 5% de probabilidade, para comparação entre médias dos tratamentos.
Determinação de umidade
Para a determinação do teor de umidade das sementes, amostras
contendo 5 g de feijão triturado de cada cultivar foram colocadas em
pesa-filtros previamente tarados. Os conjuntos, com três repetições,
foram colocados em estufa a 105°C por 3 h, após o que foram manti158
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dos 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. O teor de umidade foi calculado pela diferença
entre o peso inicial e final das amostras e expresso em percentagem.
Determinação de cinzas
A determinação do teor de cinzas nas amostras foi obtida utilizando-se cadinhos de porcelana previamente tarados após secagem
em estufa a 105°C; Cada cadinho, contendo 5,0g de amostra, foi
colocado em uma mufla a 550°C durante 4 h, até a completa incineração de todo o material orgânico. Em seguida, foram transferidos
para um dessecador contendo sílica-gel, onde permaneceram até
atingir a temperatura ambiente. Os cadinhos contendo as amostras
incineradas foram então pesados e o teor de cinzas calculado pela
relação entre o peso do resíduo e o peso inicial da amostra, sendo o
resultado expresso em percentagem.
Determinação de Lipídeos
Transferiu-se, quantitativamente, o resíduo seco da amostra (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 105°C. 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 o sistema de Soxhlet e
procedeu-se a evaporação com recuperação do solvente. Secou-se o
balão com o resíduo em estufa a 105°C por 2 horas, esfriou-se o
balão em dessecador e pesou-se. O teor de lipídeos foi então calculado pela relação entre o peso do extrato etéreo e o peso inicial da
amostra, expresso em percentagem.
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Determinação de Carboidratos
O amido é hidrolisado à quente, em meio fortemente ácido, produzindo exclusivamente glicose, que é determinada pelo método LaneEynon, onde os íons cúpricos da solução de Fehling são reduzidos
quantitativamente, sob ebulição, óxido cuproso por titulação com solução de açúcar redutor. O ponto final é alcançado quando um pequeno excesso do açúcar redutor descolora o azul de metileno.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sementes de quatro linhagens de Vigna unguiculata foram avaliadas
comparativamente quanto à análise elementar e análise de variância de
cada experimento físico-químico. Todos tratamentos apresentaram teor
de umidade similar, Quadro 1. Foi considerado que a variação 3% entre
eles são similares. Castellón et al.,(2003), reportou variação maior e considerou similar estando estáveis quando comparados com outras cultivares de Vigna unguiculata . Ainda observando nos Quadros 1 e 2, podemos verificar que o teor de carboidrato variou de 1,02 a 1,30%. A média
dos teores de extrato etéreo e cinzas foram 1,39% e 4,38% respectivamente, nas linhagens dos Phaseolus, que foram similares aos descritos na
literatura, com valores que variam de 1,17 a 1,83% e de 4,29 a 4,97%,
respectivamente (FIALHO & ALBINO, 1983). Porém, teores menores que
3,08% de extrato etéreo e 6,29% de cinzas foram citados por Souza et al.,
(1991). Isto sugere que em Formoso do Araguaia a produtividade foi compatível com as demais. Visto que as linhagens dos Phaseolus vulgares
apresentaram melhores resultados.

Quadro 1: Composição química média das linhagens de feijão caupi.
Palmas, 2006
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Quadro 2: Composição química das cultivares de Phaseolus vulgares, Palmas, 2006.
Nos dados coletados de quatro linhagens de Vigna unguiculata foram feitas analises de variância de cada experimento físico-químico e
são apresentadas no Quadro 3. Entretanto, não houve diferenças entre as linhagens em nenhuma das características avaliadas.

Quadro 3: Analise de variância, sendo apresentados apenas ao
quadrados médios e coeficiente de variação para feijão caupi.
1/ Quadro médio; ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA,
QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA
SUB-BACIA DO RIBEIRÃO SÃO JOÃO*
Pollyana Tereza Barbosa Reis 1
Marina Gontijo dos Santos 1
Joseano Carvalho Dourado2
INTRODUÇÃO
Não existe água pura na natureza, a não ser as moléculas de água
presentes na atmosfera na forma de vapor. Isso ocorre porque a água
é um ótimo solvente. Como conseqüência, são necessários indicadores físicos, químicos e biológicos para caracterizar a qualidade da
água. Dependendo das substâncias presentes na atmosfera, da litologia do terreno, da vegetação e de outros fatores intervenientes, as principais variáveis que caracterizam a qualidade da água apresentarão
valores diferentes. Para a caracterização da qualidade da água, são
coletadas amostras para fins de exames e análises (BRAGA, 2005).
O homem tem usado a água não só para suprir suas necessidades metabólicas, mas também para outros fins, como: abastecimento humano, abastecimento industrial, irrigação, geração de energia,
navegação, assimilação e transporte de poluentes, preservação da
fauna e da flora, aqüicultura, recreação e dessedentação animal. Essa
demanda pode superar a oferta de água, seja em termos quantitatiProjeto: Monitoramento hidrométrico, sedimentométrico e climatológico da sub-bacia do
ribeirão São João, municípios de Porto Nacional e Palmas – TO. Fonte de Recurso: Institucional-UNITINS e Petrobras;
1
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2
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vos, seja porque a qualidade da água local está prejudicada em virtude da poluição. Tal degradação da sua qualidade pode afetar a
oferta de água e também gerar graves problemas de desequilíbrio
ambiental. (BRAGA, 2005).
A região da sub-bacia do Ribeirão São João apresenta-se com processos de degradação ambiental provocados principalmente pela demanda por recursos naturais e processos impactantes resultantes da
crescente população da cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins. Portanto, o presente trabalho objetiva apresentar a caracterização
física, química e microbiológica das águas da Sub-bacia do Ribeirão
São João durante os períodos de seca e chuva por meio do monitoramento da qualidade das águas sub-superficiais e subterrâneas levando
em consideração parâmetros como: pH, nutrientes inorgânicos, temperatura, turbidez, sólidos totais, transparência, concentração de oxigênio dissolvido, material em suspensão e sedimentável, condutividade,
coliformes totais e fecais, permitindo avaliar a qualidade da água de
acordo com seu uso, e acompanhar no tempo e no espaço os avanços
pretendidos e que deverão resultar na melhoria de atitudes e de comportamentos entre a comunidade e os recursos hídricos.
METODOLOGIA
Consistiu-se na coleta de amostras de água, acondicionadas em
recipientes esterilizados e apropriados e em seguida este material foi
encaminhado ao Laboratório de Geomorfologia e Hidrologia da UNITINS – GEOHIDRO e ao Laboratório de Microbiologia da UFT –
LAMBIO para análises complementares.
A temperatura da água foi determinada por medição direta através
de um eletrodo acoplado ao condutivímetro que também mede a condutividade elétrica; as medidas de turbidez foram obtidas através de
turbidímetro; os sólidos totais dissolvidos através do método de calcinação; os sólidos sedimentáveis foram medidos pela metodologia do
cone de ynhoff, o oxigênio dissolvido foi determinado por medição
direta através do oxímetro; o pH foi determinado também por medi164
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ção direta por meio de um equipamento denominado pHmetro,os nutrientes nitrogenados (amônia, nitrato e nitrito), além de fosfato e alumínio foram determinados por espectofotometria.
A determinação do número de coliformes totais e fecais foi realizada através da técnica colilert. Os parâmetros físicos, químicos e biológicos foram analisados de acordo com a metodologia
proposta no Standard Methods for the Examination of Water and
Wasterwater – APHA (1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguem as tabelas 01 e 02 com os dados referentes aos parâmetros
físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente
ao período chuvoso, realizada entre os meses de abril a junho 2006,
antes do período das chuvas.
Tabela 01 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente ao período chuvoso.

(-) Não Determinado
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Tabela 02 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente ao período chuvoso.

(-) Não Determinado

Tabela 03 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente ao período chuvoso. (continuação)

(-) Não Determinado

Como a campanha foi realizada no período de chuva, pode-se
observar uma alteração na qualidade dos recursos hídricos da
Sub-bacia do Ribeirão São João. Isso pode ser observado com
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clareza em relação aos parâmetros biológicos, a quantidade de
coliformes totais e fecais aumentaram significativamente em todos os pontos de monitoramento.
Em relação aos nutrientes inorgânicos (NO 2 - , NO 3 - e NH 3 ),
houve um pequeno aumento em alguns pontos, mas permaneceu
dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/
05. Para o fósforo (PO 43- ), somente o Ribeirão Jererê permanece dentro do limite.
Seguem as tabelas 03 e 04 com os dados referentes aos parâmetros
físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente
ao período de seca, realizada entre os meses junho e agosto de 2006.
Tabela 04 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente ao período de seca.

(-) Não Determinado
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Tabela 05 – Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos resultantes da campanha referente ao período de seca.

(-) Não Determinado

Essa última campanha foi realizada no período de estiagem no
mês de julho. Pode-se observar uma melhoria da qualidade da água
dos recursos hídricos da Sub-bacia do Ribeirão João. As quantidades de coliformes totais e fecais reduziram, portanto continua
acima do permitido pela Portaria nº518 do Ministério da Saúde
para o consumo humano. Em relação aos nutrientes inorgânicos
(NO 2-, NO 3-e NH 3) todos os pontos de monitoramento estão dentro
do limite estabelecido pela Resolução CONAMA n º 357/05.
Os seguintes pontos de amostragem Régua 2 (Ribeirão S. Joãzinho),
Poço da Cerâmica Betim, Ribeirão Taboca, Poço da Escola Marcos Freire
e o Poço do CCA (Centro de Ciências Agrárias) estão a cima de 0,1 mg/
L que é limite máximo permitido pela Resolução CONAMA nº357/05.
Segundo dados coletados e analisados há na necessidade de
algumas medidas, como tratamento prévio, para o consumo das
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águas da sub-bacia do ribeirão São João, de acordo com os
usos preponderantes. Considerando que as práticas de uso do
solo pela comunidade local estão diretamente associadas com
a qualidade das águas.
REFERÊNCIAS
BRAGA, Benedito et. al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005. 2 ed. 305p.
BRASIL. Resolução do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe
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HISTÓRIAS DE VIDA MIDIÁTICA E A
CONSTRUÇÃO DOS SABERES NO CURSO
DE PEDAGOGIA TELEPRESENCIAL – EAD*
Maria Elevanilde T. Lima 1
Geraldo da Silva Gomes2
Darlene Teixeira Castro 2
INTRODUÇÃO
A televisão brasileira tem uma história que faz parte da nossa
evolução social e tecnológica e é sem dúvida, um instrumento de
grande valor cultural e mediador de conhecimentos e, com isso,
criam-se novos sonhos e expectativas de vida. Além da mediação
de conhecimento, a televisão (TV) brasileira trouxe para as classes
menos favorecidas o entretenimento, o despertar de muitos desejos
escondidos. Cabe destacar, também, que a TV é um instrumento
de alienação e submissão de massa, repleta de ideologias que nem
sempre são a favor do receptor.
A mídia, em especial a TV, age na vida das pessoas como um espelho em que buscam identificação pessoal. Nesse sentido, a mídia televisiva trata seus expectadores como marionetes e manipulam da forma como querem. No entanto ao se dotar de mediações tecnológicas
para desenvolver as interações sociais, a sociedade não apenas acrescenta instrumentos que aceleram e diversificam sua comunicação, mas
acaba por modificar seus próprios processos.
Projeto: Educação e Recepção Comunicacional – construção de significações docentes e
discentes. Recursos Financeiros: Institucional-UNITINS;
1
Estudante do Curso de Pedagogia Telepresencial do Campus de Palmas – Fundação Universidade do Tocantins; E-mail: tita_lima@yahoo.com.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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De acordo com Braga e Calazans (2001), as comunicações mediatizadas ampliam desmesuradamente as informações disponíveis, oferecem imagens (do mundo ou virtuais) de modo proliferante, criam
contatos entre áreas (geográficas, contextuais, temáticas, processuais) antes praticamente separadas, aceleram interações.
Não é nenhuma novidade afirmar que a relação entre educação e
a comunicação provoca uma nova maneira de se estudar os processos comunicacionais que são articulados em processos midáticos.
As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação - NTIC’s proporcionam uma dinamização das informações, com redes alternativas de informação cada vez mais modernas. Um exemplo bem simples seria os diferentes recursos para veiculação das informações.
Para Braga e Calazans:
Os modos diferenciados de disponibilizar atualizações de
conhecimentos caracterizam então mais um espaço de interface. A mídia disponibiliza para a sociedade informações sobre os diversos campos de atividade humana com
muita agilidade e rapidez, mas de modo assistemático. A
escola absorve conhecimentos de campos restritos de modo
refletido e sistematizado, mas com uma certa lentidão. Essa
diversidade de lógicas gera um espaço de articulações sujeito a tensões. (BRAGA E CALAZANS, 2001, p. 67).

Toda essa nova gama de meios dialogais ou de rede proporciona uma
ampliação das trocas, e uma maior diversidade de interlocutores, com
vários tipos de culturas e saberes, que são repletos de juízos de valores,
posicionamentos ideológicos pessoais que não devemos ignorar e que
podem auxiliar para aumentar estímulo e troca no processo de aprendizagem. Sabemos que os meios de comunicação integrados à educação é
tarefa urgente visto que, as tecnologias já estão presentes em todas as
esferas da vida sociocultural. Sendo assim, faz-se necessário ações pedagógicas que insiram as tecnologias dentro da escola e, principalmente,
promover a capacitação dos professores para utilização das mesmas.
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Tal ação é importante, visto que, são eles que primeiro devem entender o papel de cada ferramenta tecnológica (vídeo, TV, Internet,
etc.) para melhor elaboração dos conteúdos didáticos. Com isso, as
aulas podem se tornar mais dinâmicas e interativas.
Martin-Barbero (1997), afirma que a recepção não é uma etapa do
processo de comunicação, mas sim o lugar novo para se rever e repensar o processo inteiro de comunicação. Os estudos de recepção
querem resgatar a iniciativa, a criatividade dos sujeitos, a complexidade da vida cotidiana como espaço de produção de sentido.
Para melhor entendermos os modos de aprendizagem que podem ocorrer com base na recepção de produtos midiáticos, utilizar-se-á uma proposta sistematizada por Philippe Charlier (citado
por Martin-Barbero, 1997), em que parte das perspectivas de Piaget, Vygotsky e Bruner. O autor distingue cinco dimensões em uma
experiência de aprendizagem:
• A dimensão representacional: envolve atividades como ler,
ver, ouvir, compreender, resolver, argumentar.
• A dimensão operatória: envolve atividades como manipular,
construir, fabricar, experimentar.
• A dimensão psico-afetiva: envolve ações de interesse, concentração, percepção estética, recebimento, fruição motivadora.
• A dimensão social: envolve atividades como encontrar, falar,
perguntar, expor, se confrontar, interagir.
• A dimensão reflexiva: envolve atividades como refletir, se perguntar, tomar consciência, decidir, buscar, gerir.
O autor percebe a dimensão da reflexividade como estruturante,
necessárias para construir relações entre a dimensão operatória e a
representacional. Deste processo participaria a dimensão psico-afetiva e a interação social. Com isso, a qualidade e a quantidade das
aprendizagens que podem ser obtidas na interação com a mídia dependem certamente dos produtos em circulação, dos estímulos inerentes às linguagens midiáticas, das dimensões de aprendizagem, mas
também, das condições de prontidão e envolvimento do usuário determinadas por sua formação e experiências de vida.
175

13ª Jornada de Iniciação Científica da UNITINS

O estudo propõe compreender como se estabelecem as relações de
ensino e aprendizagem juntos aos alunos do Curso de Pedagogia Telepresencial EAD, tendo o médium televisivo como mediador de conteúdos e significados, especificamente, fazendo um recorte para o conhecimento das histórias de vida midiáticas dos acadêmicos para situar os
níveis de assimilação e adequação do que é ensinado. Também, pretende-se analisar a mídia como a principal articuladora das lógicas e
dispositivos pedagógicos do curso por meio de discursos e representações simbólico-estético e culturais estabelecidas pelos alunos tendo
como base o questionário aplicado para execução da pesquisa.
É praticamente inexistente no contexto universitário acadêmico e mesmo científico no cenário tocantinense estudos que enfocam a história de vida midiática, algo que auxilia a perceber os
níveis de cognição dos alunos em seus processos de aprendizagem. A comunicação é articuladora de culturas, de práticas comunicativas e de relações educativas.
Estas articulações determinam a origem de novas identidades, onde
circulam diferentes matrizes culturais e temporalidades. Concretamente,
o estudo pode desencadear reflexões, subsídios para o Grupo de Pesquisa EDUNTIC e para representação institucional em fóruns científicos ligados à educação e à comunicação.
METODOLOGIA
A presente pesquisa realizou um estudo de caso, com uma amostra intencional de 15 pessoas acadêmicos do curso de Pedagogia
Telepresencial-EAD, combinando entrevistas semi-estruturadas para
a construção de suas histórias de vida midiática, além de outras
técnicas de coleta de dados, de cunho quali-quantitativo, para o
estabelecimento de informações relevantes sobre a presença da
mídia e sua função articuladora de adequação de saberes no processo de ensino-aprendizagem.
Existe uma história da comunicação no Tocantins ainda sem muitos estudos, mas que possibilita visualizar a mudança na relação en176
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tre emissor e receptor, ou seja, o emissor perde o seu poder absoluto
de ação, ao mesmo tempo em que elimina a passividade do receptor.
O receptor passa a ser considerado como alguém inteligente que produz significados às vezes diferentes, e até antagônicos, em relação às
propostas do emissor. As culturas emprestam consenso às propostas
da cultura hegemônica, criando mecanismos educativos próprios.
Diferentes abordagens podem ser feitas sobre a relação entre mídias e receptores, desde os veículos e suportes técnicos usados na
comunicação, as mensagens e conteúdos veiculados a indivíduos
anônimos e sob facilidade de condução e condicionamento, a indivíduos que descrevem, interpretam e descrevem o encontro com as
mídias através de suas atividades na vida cotidiana. Fica-se a última vertente, e procurando investigar como os receptores, enquanto
sujeitos sociais portando suas culturas originárias se relacionam com
a mídia e produzem leituras pedagógicas distintas ora capazes de
possuírem práticas de resistência oura práticas de assimilação e subserviência à pedagogia oficial.
Dessa maneira, desenha-se um levantamento histórico-midiográfico da realidade dos acadêmicos para detectar a presença formal
dos veículos de comunicação e os produtos midiáticos em suas vidas. Paralelo a essa reconstrução histórica específica, procurou-se
também detectar as tendências daqueles produtos midiáticos em seu
tempo histórico específico.
A partir do estudo, teve-se a oportunidade de se buscar entender,
na teoria, como os processos midiáticos interferem na produção de
sentido do indivíduo bem como o crescimento da visão dos acadêmicos com relação ao tema estudado. A partir desta pesquisa foi possível entender um pouco mais do sistema EAD e o papel do acadêmico
em todo o processo de aquisição do conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente pesquisa realizada junto aos alunos do curso de Pedagogia Telepresencial EAD teve como base o médium televisivo. Os meios
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de comunicação integrados a educação é tarefa urgente, pois tais tecnologias já estão presentes em todas as esferas da vida sócio-cultural.
Após a pesquisa pôde-se constatar que o perfil dos entrevistados é
predominante: a maioria feminino, casados com idades variadas entre 18 a 49 anos, com 3 filhos em média. A faixa salarial é de 1 a 3
salários mínimos e moram em casa própria. Tiveram o primeiro contato com a TV entre as décadas de 70 e 80 (quando a TV ainda era
objeto de luxo e privilégio de poucos). Nessa época, moravam em cidades pequenas do interior.
Segundo Daniel Hertz, em,” História secreta da Rede Globo” (1987),
É nesse período que a TV Globo começava a elaborar a estratégia
para sua consolidação como liderança na televisão brasileira pouco
antes a TV cultura surgir com uma nova proposta de educação a distância. “A TV Globo tinha uma programação quase toda ao vivo. Um
faturamento pouco superior a zero”. (Boni, 2000, citado por Matos,
Sérgio A. Soares p. 31).
Na pergunta nº. 11, perguntamos quantos aparelhos de TV possui e todos os entrevistamos responderam 1 TV na sala. Tal resposta
se justifica por ser o local de encontro de toda família. Quando
perguntamos sobre a prática de esportes ou qualquer atividade de
recreação citados na questão de nº. 14 constatamos que a maior
parte só freqüenta parques, clubes e fazendas de vez em quando,
pescaria não é freqüentada pela maior parte. Caminhadas, almoço
com os amigos e ciclismo foram outras opções de lazer citadas pelos
entrevistados, porém a menor parte.
A partir dessas respostas constata-se que a TV é a opção de lazer
mais utilizada pelos entrevistados. Um dos fatores é a falta de opção
com relação a outros programas de lazer e também, a questão do poder aquisitivo dos entrevistados, pois não podem disponibilizar parte
do seu salário para o entretenimento, ficando só a TV e suas programações de final de semana como opção.
Na pergunta nº. 16 perguntamos se os entrevistados têm contato
com outras mídias. Quatorze dos entrevistados têm contato com o
rádio e a TV, e doze entrevistados têm contato com a TV, rádio, e
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internet, sendo a internet a que tem menor porcentagem. Tal fato ocorre
por ser uma mídia que requer certo poder aquisitivo para sua utilização, como o computador e provedor de internet.
Tudo isso nos leva a pensar que a complexidade do mundo midiático é mais abrangente do que se imagina. “A sociedade parece ter
desenvolvido processos muito eficazes de interação social, medida nas
áreas do entretenimento, sobretudo com o rádio a TV e o cinema”.
(BRAGA e CALAZANS, 2001, p.73).
A interação sujeito e mídia estão em todos os setores da vida, inclusive no aspecto sócio-econômico, em que a mídia acaba influenciando de alguma forma nas decisões de compra dos indivíduos.
Tudo isso vem reforçar o que perguntamos na questão de nº. 18,
“já comprou algum produto que viu na TV?”, todos os entrevistados
responderam afirmativamente. Já compraram algo que viram no rádio, TV ou internet. Os produtos mais citados foram no setor de roupas, acessórios e eletrodomésticos.
As comunicações mediatizadas ampliam desmensuradamente as
informações disponíveis, oferecem imagens, antes praticamente separadas acelerando interações. Na busca de entender como acontece
e porque as pessoas optam por esse meio de interação midiática, perguntamos aos entrevistados na questão de nº. 23 “Por que estão cursando o curso de Pedagogia tele presencial EAD”. As opiniões se dividem em razões financeiras, por ser um curso mais barato, a outra
parte optou por já estarem trabalhando na área educacional.
A partir disso, verifica-se que a grande influência da mídia na vida
das pessoas ocorre nos mais variados aspectos. Até recentemente parecia haver uma recusa das idéias de que pudesse ocorrer aprendizagem a partir da mídia de comunicação, como se a “aprendizagem
autorizada ou legitimada pela Escola fosse a única ou devesse ser usada
como padrão e critério de cortejo”. No entanto o quadro começa a
mudar com a inserção da Educação a Distância – EAD.
A EAD veio para desmistificar, mostrar que a aprendizagem pode e
deve ocorrer com o auxílio das TIC’s. Todos os entrevistados mostraram-se muito motivados com relação ao formato de ensino que estão
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tendo e que, por meio da EAD estão podendo se atualizar, renovar a
sua prática pedagógica e, o mais importante, quebrando paradigmas
com relação aos recursos midiáticos utilizados, sendo a peça principal de todo esse aparato tecnológico, a televisão.
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AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DE TÉCNICAS DE
MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO COM
AGRICULTORES EXPERIMENTADORES*
Lorena Rodrigues de Souza 1
Fred Newton da Silva Souza2
Juliana Mariano Alves 2
Fabio Luiz de Oliveira 2
INTRODUÇÃO
O Estado do Tocantins possui um grande número de comunidades
tradicionais e assentamentos rurais que vivem em regime de agricultura familiar, mas dado o estado de evidente descapitalização, dificuldades de acesso a informações técnicas e aos créditos oficiais, estas
comunidades continuam com meios de produção baseados no modelo migratório de corte-queima, com baixos índices de produtividade, e
grande instabilidade.
Este tipo de agricultura apresenta uma série de outros inconvenientes, como a poluição ambiental, erosão, perda de nutrientes, além de
tratar-se de um trabalho penoso com grande desgaste físico do agricultor, pois todas as etapas desse processo são feitas manualmente.
Para Cardoso et al. (2003), em que se pesem os aspectos negativos, o
sistema de corte-queima fornece nutrientes em quantidades elevadas,
com resultados satisfatórios em termos de rendimento dos cultivos.
Projeto: Rede de Agricultores Experimentadores – a transição agroecológica como tema
gerador da pesquisa-ação. Recursos Financeiros: Institucional-UNITINS e CT-Agro/CNPq
(505648-2004/0);
1
Estudante de Engenharia Ambiental do Campus Universitário de Palmas – Universidade
Federal do Tocantins; E-mail: lorenaeco@yahoo.com.br
2
Professor/Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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Entretanto, esse efeito é temporário, pois no segundo ano de cultivo
da área observa-se uma diminuição acentuada na fertilidade, aumento da infestação por invasoras e queda na produtividade das culturas,
fazendo com que o agricultor abandone a área (pousio de 3 a 5 anos),
e derrube nova área de mata ou capoeira para produzir.
De maneira geral, essa situação nos impõe reconhecer que as intervenções realizadas junto a este público, sejam elas governamentais
ou não-governamentais, têm gerado resultados insatisfatórios, contribuindo muito pouco na promoção e fortalecimento da agricultura familiar. Conseqüentemente, desperta a consciência e com ela a necessidade de realizar pesquisas que visem estimular a busca de inovações técnicas, sócio-organizativas e metodológicas compatíveis com
os processos de gestão técnica e econômica da agricultura familiar.
Diante dessa problemática, o Projeto Rede de Agricultores Experimentadores pretende gerar referências importantes para minimizar os aspectos negativos da agricultura de corte-queima, e melhorar o desempenho
sócio-econômico e ambiental dos sistemas de produção da agricultura
familiar. Pressupõem-se, então, que o sucesso da introdução de espécies
leguminosas como práticas de manejo da fertilidade do solo e alternativa
à agricultura de corte-queima depende de um maior conhecimento por
parte dos agricultores quanto ao comportamento dessas espécies.
O presente trabalho, conforme sugere o título, compreende a avaliação participativa de técnicas de manejo da fertilidade do solo com
grupos de agricultores experimentadores. Em síntese, o estudo propõe
avaliar as implicações técnicas, econômicas e ambientais do cultivo
de espécies leguminosas em consorcio e/ou rotação com culturas anuais de interesse econômico, em complementaridade aos objetivos do
projeto e aos interesses dos agricultores experimentadores.
MATERIAL E MÉTODOS
Os trabalhos foram conduzidos nos assentamentos Consolação e
Piracema, localizados respectivamente nos municípios de Divinópolis e Marianópolis, região Centro-Oeste do Estado do Tocantins, co182
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nhecida como Área de Proteção Ambiental do Parque Estadual do
Cantão – APA Cantão. De acordo com as atuais políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, essa região compreende
um dos territórios foco das ações da Secretaria de Desenvolvimento
Territorial (SDT) no Tocantins.
A estratégia de ação adotada no Projeto Rede de Agricultores
Experimentadores parte de uma intervenção sistêmica apoiada em
elementos e técnicas da pesquisa participativa e da pesquisa-ação,
ou seja, na observação direta e na exploração das realidades dos
produtores. Segundo Thiollent (1996), a pesquisa-ação é um tipo
de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação coletiva, e na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.
O propósito da rede de agricultores experimentadores é gerar um
processo de raciocínio coletivo a partir de dados individuais (agricultor), de maneira que seja possível compreender as relações entre situação, práticas e resultados.
Os trabalhos na rede estão organizados em torno de três eixos
– mobilização-capacitação, planejamento-experimentação e
acompanhamento-avaliação – porém, aqui a atenção é voltada
para esse último eixo. A intervenção descrita envolve dois grupos
e 09 agricultores-experimentadores, e a realização de entrevistas
com cada agricultor e visitas técnicas aos locais das unidades
experimentais para coleta dos dados.
Nas entrevistas realizadas com os agricultores-experimentadores
foram coletadas informações acerca das dificuldades que os agricultores enfrentam e de suas expectativas em relação ao uso das leguminosas. Outros aspectos observados nas entrevistas mas não descritos aqui são referentes à estrutura de funcionamento das propriedades e as características fisico-bióticas das áreas onde foram instaladas as unidades experimentais.
As unidades experimentais foram instaladas em áreas de cultivo do
agricultor, onde as técnicas de preparo do solo e manejo acontecem
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de forma relativamente homogênea, cultivo mínimo e baixo uso de
insumos externos, porém, em condições de solos bastante diferentes.
As espécies leguminosas avaliadas (tratamentos) foram Crotalaria
(Crotalaria spectabilis) e Feijão-de-Porco (Canavalia ensisformi), enquanto que cada um dos cultivos foi considerado uma repetição para
fins de análise estatística (Tukey a 5%).
Para efeito das primeiras análises foram consideradas as variáveis
produção de matéria seca (MS Kg/ha) e os teores de macronutrientes
(Ka/ha) e micronutrientes (g/ha). Para isso foram coletadas amostras
de tecido vegetal das espécies leguminosas (tratamentos) no período
compreendido entre o final do ciclo vegetativo e o início do reprodutivo (início da floração), quando as plantas apresentam maior produção de fitomassa e a maior concentração de nutrientes (Franco & Souto,
1984). As amostras foram coletadas aleatoriamente com o auxílio de
um quadrado de área de 1,0 m2 para a quantificação do peso verde.
Posteriormente, essas amostras foram colocadas e mantidas em estufa de circulação forçada a 72°C por 72 horas para a quantificação do
peso seco, e a determinação dos teores de nutrientes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As informações referentes ao acúmulo de nutrientes estão baseadas em dados de 02 tratamentos representados pelas espécies Crotalaria Spectabilis (1) Canavalia ensisformis (2), cada qual com 05
repetições representadas pelas unidades experimentais planejadas,
implantadas e conduzidas com a participação efetiva dos agricultores-experimentadores. Na Tabela-1 são apresentados os resultados
de produção de matéria seca (Ton/ha) e os teores de macronutrientes (Kg/ha) e micronutrientes (g/ha). A partir da análise de variância
e do teste de média (Tukey 5%) não se observou diferenças significativas entre os tratamentos para quaisquer um das variáveis observadas. De certa maneira isso esta relacionado ao número reduzido de
tratamentos avaliados, mas principalmente do grande desvio padrão
decorrente das variáveis não controladas (ex. condições edáficas).
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A partir dessas observações conclui-se que os resultados de produção de matéria seca e teores de nutrientes não permitem segurança
em possíveis recomendações.
Tabela 1. Resultados das Analises de Tecido Vegetal para macro e
micronutrientes.

Tratamento 1 – crotalaria spectabilis; tratamento 2 – Feijão de porco MS – Matéria
Seca; N – Nitrogênio; P – Fósforo; K – Potássio; Ca – Cálcio; Mg – Magnésio; Mn –
Manganês; Zn – Zinco; Co – Cobalto; Mo – Molibdênio; B – Boro.

Ainda que os resultados obtidos não permitam recomendações, é
mais do que evidente o potencial de fixação e ciclagem de nutrientes
das espécies leguminosas avaliadas. Como se trata de apenas duas
espécies (tratamentos), na Tabela-2 são apresentados os resultados
em termos médios para cada uma das variáveis. As espécies Crotalaria spectabilis (crotalaria) e Canavalia ensisformis (feijão-de-porco)
podem oferecer ao solo e aos cultivos, teores consideráveis dos nutrientes exigidos pelas plantas.
É sabido que as quantidades reais de nutrientes exigidas pelas plantas variam muito entre as espécies, tanto que cada uma dessas tornou-se adaptada a diferentes condições ambientais. Portanto, com base
nos resultados das análises de tecido foliar, o agricultor pode incorporar em média mais de 60 Kg de nitrogênio (N), 5 Kg de fósforo e 50 Kg
de potássio por hectare, além de vários outros elementos não menos
importantes no metabolismo vegetal.
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Tabela 2. Valores de média e amplitudes de variação para cada
variável.

Média G – média geral; Média T1 – média tratamento 1; Média T2 – média tratamento
2; Var Amp T1% – variação da amplitude no tratamento 1; Var Amp T2% - variação
da amplitude no tratamento 2.

A partir desses resultados, e levando-se em conta as principais culturas exploradas pelos agricultores-experimentadores, pela Tabela-3
abaixo segundo Malavolta (1980) não só as exigências nutricionais
das plantas estarão asseguradas, mas também boa parte da exportação de nutrientes pelas colheitas. Pela variação percentual da amplitude entre os valores de máxima e mínima de cada variável, torna-se
ainda mais clara as considerações descritas sobre as análises estatísticas. Por outro lado, permite argumentar que o comportamento das
espécies leguminosas avaliadas é fortemente influenciado pelas condições edafo-climáticas presentes.
Tabela 3. Quantidades de macro e micronutrientes extraídos pelas
principais culturas.

Fonte: Elementos de Nutrição Mineral de Plantas – Malavolta, 1980.

Com base nos depoimentos obtidos durante entrevista com cada
um dos agricultores-experimentadores constatou-se que uma das mai186
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ores dificuldades enfrentadas atualmente são os altos custos dos insumos, e o intenso desgaste físico do agricultor durante o processo de
preparo do solo e dos tratos culturais pós-plantio.
Portanto, além de promover melhorias nas características físicas,
químicas e biológicas do solo, a ação alelopática das plantas de cobertura (Overland, 1966) pode ser interessante aos objetivos do agricultor que dispõe de pouca mão-de-obra para os tratos culturais de
seu cultivo. Sendo assim, conclui-se que os efeitos das espécies leguminosas cultivadas em consórcio com culturas de interesse econômico são positivos em todos os seus aspectos: social, por permitir considerável supressão de ervas espontâneas e otimização da mão-de-obra
disponível; técnica-econômica, devido ao incremento da fertilidade
proporcionada pela absorção e ciclagem de nutrientes; e ambiental,
sobretudo por favorecer melhores condições ao desenvolvimento das
plantas e melhor controle das possíveis e indesejáveis implicações do
uso agrícola das terras.
Por fim, pode-se afirmar que as informações traduzidas aqui nessa
discussão serão bastante úteis na continuidade do Projeto Rede de
Agricultores-Experimentadores, e também em outros trabalhos participativos que tenha como foco o manejo e a conservação do solo.
Posso ainda concluir, que tão ou mais producente do que a obtenção
de respostas “corretas” para questões predeterminadas, o aprendizado realmente se dá no constante questionamento.
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AS REPRESENTAÇÕES
SÓCIO-CULTURAL-EDUCACIONAL DAS
TELEAULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EAD
E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DOS ALUNOS*
Kênnya Potêncio Alves1
Willany Palhares Leal2
Francisco Gilson Rebouças Porto Junior2
INTRODUÇÃO
O tema proposto sobre as representações sócio-cultural-educacional e a construção da identidade dos alunos do curso de graduação
“formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental”
na modalidade (EaD) na UNITINS, tem como foco principal a compreensão da percepção e representação das teleaulas pelos alunos,
levando-se em conta as relações de valores, juízos e ideologias presentes no discurso dos professores durante as teleaulas.
Neste trabalho discute-se a contribuição do estudo a construção da identidade em relação ao conjunto das representações
sociais, culturais e educacionais postas em circulação pelos discursos. Procuramos entender, por meio da investigação as experiências e possibilidades de recriação do aluno do curso de Pedagogia na modalidade EaD. Ampliando o olhar investigativo

Projeto: Construção da educação à distância na Unitins pela óptica dos participantes das
telessalas. Recursos Financeiros: Institucional-UNITINS;
¹ Estudante do Curso de Pedagogia do Campus de Palmas – Fundação Universidade do Tocantins; E-mail: kennya82@yahoo.com.br
² Professora da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
*
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sobre a forma como os alunos constroem suas representações
do Outro de acordo com a sua visão das teleaulas do curso de
Pedagogia como uma possibilidade.
Objetivamos assim o processo de formação da identidade do
professor dos anos inicias, procurando entender como ele constrói a base para a sua profissionalização, vencendo as barreiras
impostas pelos preconceitos e esteriótipos sobre o Outro e a forma como as representações e expectativas influenciam no processo ensino/aprendizagem.
METODOLOGIA
Optou-se por selecionar 04 telessalas, na região central de Palmas
e Taquaralto um bairro da cidade, sendo que todos os alunos participantes do nosso banco de dados foram selecionados de forma aleatória para a 2ª fase do projeto cursando Pedagogia/EaD, no 3º período
no ano de 2005.
O procedimento metodológico usado foi o estudo de caso, na linha
de pesquisa antropológica. Para atingir os objetivos, o 1º momento do
nosso trabalho que foi dividido em 1ª e 2ª parte, investigando as expectativas dos professores de EaD em relação aos alunos, considerando as diferentes categorias de análise dos esteriótipos, a saber: valores, juízos, ideologias, EaD, ambiente de aprendizagem. Na 1ª parte
realizamos a observação direta das representações dos alunos nas teleaulas e aulas de tutoria com base no modo discursivo e narrativo
dos professores nas teleaulas. Como instrumento de coleta de dados,
usamos a observação direta com o objetivo de captar, analisar as representações social-cultural-educacional dos alunos do curso de Pedagogia EaD. Para a identificação da representação usamos a metodologia de Lefèvre (apud Falcão e Siqueira, 2003, p. 95). De acordo
com o autor, “o que as pessoas pensam e emitem como resposta em
diferentes formatos, orais ou escritos, refletem o compartilhamento de
um imaginário social, comum coletivo existente na sala de aula num
dado momento”(...). Na 2ª parte, analisamos: os materiais midiáti190
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cos, os produtos culturais, os materiais didático, essa linguagem documental que representam um momento no espaço da telessala no
processo de interação aluno e professor.
Nesse 1º momento da pesquisa (qualitativa), utilizamos a observação direta por ser considerada apropriada para investigar a natureza
do problema, na medida em que o observador acompanha in loco as
experiências diárias dos sujeitos.
No 2º momento a investigação foi de natureza exploratória e descritiva, analisando-se o processo de formação da identidade do aluno com base nas correntes epistemológicas/sociais/culturais/educacionais em EaD, sobre uma perspectiva mais qualitativa que quantitativa. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram questionários semi-estruturados que investigaram as percepções e representações dos alunos em relação a concepção de ensino do professor de EaD, foram entregues e preenchidos 16 questionários pelos
informantes, durante as aulas de tutoria. Optou-se, em nosso trabalho, por uma escala de valores, em que numa mesma questão deveria opinar: 1- discordo plenamente; 2- discordo; 3-neutro; 4- concordo; e 5- concordo plenamente.Captamos, por meio do instrumento a percepção dos alunos sobre as diversas correntes, obviamente
tivemos dificuldades, mas para superar essa dificuldade teórica, elaboramos um instrumento de forma a representar, em cada uma das
questões, a percepção das correntes sociológicas/filosóficas com suas
respectivas percepções sobre a cultura, a ideologia, os valores os
juízos sobre o ato educativo, a saber: Positivismo. Materialismo-dialético, Liberalismo, Fenomenologia e Estruturalismo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação a pesquisa, optamos por dividir a exposição dos resultados em 06 (seis) tópicos, a saber: 1. Representação dos professores
nas teleaulas, 2. A representação e desempenho dos alunos nas atividades pedagógicas, 3. Percepção das ideologias transmitidas pelo professor, 4. Sobre a atitude dos alunos em relação a EaD, 5. Percepção
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do aluno sobre as novas metodologias utilizadas pelos docentes e 6.
Sendo a Percepção da identidade do docente da EaD na óptica dos
alunos. Apresentamos, entretanto, a percepção da identidade do docente da EaD na óptica dos alunos através do gráfico 6, para ilustrar
as constatações a seguir:

No gráfico acima temos a exposição da percepção do aluno sobre
a identidade do professor. Para 15% dos informantes, o docente em
EaD do curso de Pedagogia da UNITINS, teria uma identidade “positivista” em sua essência profissional19% seriam “liberais”, devido aos
aspectos estritamente democráticos e de relação; 22% referem se aos
professores em seu desenvolvimento pedagógico como “materialistasdialéticos”, pois, fazem uma relação constante com a realidade teórica e prática; 23% seriam professores com tendência “fenomenológica”, devido a ênfase na experiência e na experimentação de ações
pedagógico-vivenciais em que para 21% dos informantes, a identidade do professor de EaD do curso de Pedagogia seria “estruturalista”,
em face da ênfase que o docente daria para a estrutura social e as
organizações, em especial para a escola.
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Esses aspectos da identificação dos docentes pelos alunos permitem o desenvolvimento de novas formas de raciocínio, pois ganham
destaque aspectos da profissionalização do aluno/professor com sua
atuação social-individual em que compartilha num mesmo grupo a
compreensão ideológica do conhecimento pedagógico do professor,
no qual permite a consciência das nossas representações sociais-culturais-educacionais articuladas com a percepção em relação aos esteriótipos de valores, juízos e ideologias, as experiências de troca com
outros e as ações do nosso grupo social nas telessalas, é que percebemos a identificação profissional do nosso grupo social.
Assim, pude confirmar que o docente não se posiciona como detentor do saber, mas, dispõem de meios e possibilidades de envolvimento, em que estimula o conhecimento dos alunos, propondo situações, que mobilizam as várias inteligências na construção individual
e coletiva do saber. Representando durante a atuação do exercício da
função, o que pensa e espera dos seus alunos, pelas intenções, motivações, capacidades e interesses.
Quanto a construção da identidade do professor que constrói a
base para a sua profissionalização temos um processo complexo que
se constitui em toda a sua existência, na interação com o mundo e os
outros, onde o aluno tem caráter discursivo em que busca entender os
fenômenos sociais dentro da sociedade através da construção continua da identidade profissional, por meio da interação e resignificação dos saberes garantida pela sua autonomia no seu processo de
formação profissional.
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ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO
METODOLÓGICO PARTICIPATIVO PARA APOIAR
AS AÇÕES DO PROJETO “REDE DE JOVENS
AGRICULTORES PARA A PROMOÇÃO
DA GESTÃO COMPARTILHADA*
Roberta Abreu Oliveira 1
Maria Regina Teixeira da Rocha 2
INTRODUÇÃO
A discussão sobre o tema do desenvolvimento sustentável, aparece
nas últimas décadas em contraposição ao modelo vigente de desenvolvimento econômico, apontado como responsável pela deterioração
do meio ambiente, concentração de riquezas, pobreza, desemprego e
exclusão social, visto que sua lógica baseia-se apenas no crescimento
econômico, cujos processos produtivos utilizam intensivamente os recursos naturais, exercendo uma considerável pressão sobre o meio
ambiente (Jara, 1998; Viola, 2000).
Com a problemática ambiental advinda desse modelo, muitas questões subjacentes a esse tema, como: desmatamentos das florestas tropicais, produção de lixo não-biodegradável, emissão de poluentes,
descarga na atmosfera de clorocarbonatos de flúor (CFC), dióxido de
carbono (CO2), aparecem no bojo da discussão das diversas áreas do
O presente trabalho é parte integrante do Projeto REDE DE JOVENS AGRICULTORES
PARA A PROMOÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA COM ÊNFASE EM PROCESSOS
ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS.
1
Estudante do curso de biologia...
2
Bacharel em Ciências Sociais, especialista em Planejamento do Desenvolvimento Local Sustentável, mestra em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável, pesquisadora da
UNITINS-AGRO. E-mail: maria.rt@unitins.br
*
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conhecimento científico, das organizações da sociedade civil e de outras instituições governamentais e não governamentais, apontando-se
para a necessidade de se pensar outro modelo de desenvolvimento
que incorpore, além da dimensão econômica, as dimensões ambientais, sociais, políticas e culturais (Rocha, 2002).
Nessa perspectiva, elaborou-se a proposta do projeto “REDE DE
JOVENS AGRICULTORES PARA A PROMOÇÃO DA GESTÃO
COMPARTILHADA COM ÊNFASE EM PROCESSOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS” com os seguintes objetivos: geral: Apoiar a implantação de ações metodológicas participativas, na comunidade de
Taquarussú, Grande-Palmas-TO, para a execução do projeto a fim
de possibilitar aos envolvidos, direta ou indiretamente, nesse projeto
uma leitura crítica e atual sobre desenvolvimento local sustentável;
específicos: apoiar a implementação de ações apropriadas à solução dos problemas relacionados a inserção dos jovens no espaço
rural; colaborar com a elaboração do Diagnóstico Rápido Participativo; colaborar no levantamento e priorização dos problemas e potencialidades da comunidade e formular ações conjuntas “realistas”
e possíveis de implementação.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, jovens agricultores;
planejamento participativo e gestão compartilhada.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada durante as atividades da pesquisa foi orientada pelos princípios do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável que se caracteriza pela mobilização, convocação e sensibilização dos atores sociais; pela construção de uma agenda de prioridades com ênfase na questão da sustentabilidade; pela realização de
oficinas, seminários e cursos de capacitação por meio de uma pedagogia que se apresenta basicamente como uma concepção dialética
de trabalho, em uma forma de ver a realidade de modo crítico, bus196

“INICIAÇÃO CIENTÍFICA: despertar vocações para a inovação”

cando articular em um processo integral e completo a autêntica e real
participação dos envolvidos. (Furtado& Furtado,2000)
As práticas metodológicas que orientaram os procedimentos das
oficinas de sensibilização e planejamento participativo fundamentaram-se em ações pedagógicas de valorização do conhecimento local modalidade de intervenção que procurou levar em conta as diferenças entre os segmentos sociais, seja em relação à gênero e juventude,
às atividades econômicas e à forma de acesso aos recursos naturais.
(Buarque, 1999). Os pesquisadores se responsabilizaram pela facilitação do processo por meio da moderação das oficinas, registro e
sistematização das informações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O propósito do projeto, do qual faz parte esse subprojeto, é a compreensão de que o desenvolvimento local sustentável é um processo
que deve ser desenvolvido por meio do levantamento/conhecimento
da realidade e de uma reflexão contínua sobre as práticas sociais,
culturais, econômicas e políticas.
Nesse sentido, as ações executadas no âmbito deste subprojeto fazem parte de uma construção conjunta a partir da adoção de uma
metodologia que tem a participação como um elemento essencial.
Como o projeto ainda está em andamento, optamos por apontar algumas lições aprendidas durante a realização deste. Entende-se que, com
os devidos ajustes, elas poderão servir de referência em outras propostas de apoio às ações comunitárias:
1. Em uma abordagem participativa os resultados não são imediatos.
Significa dizer que as pessoas envolvidas no processo precisam demandar tempo, promover a integração entre técnicos, pesquisadores
e comunidade e procurar estabelecer relações entre teoria e prática;
2. Os procedimentos metodológicos sugeridos aos agricultores(as) e
membros do projeto para sua atuação nesse processo apontam
para as seguintes questões:
• Necessidade de se promover o encontro de saberes, que é a
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combinação entre o conhecimento local e o formal;
• Criação de condições para que os pesquisadores, estagiários e
as lideranças locais ajudem os(as) comunitários(as) – homens,
mulheres, jovens, crianças e idosos - a determinar suas necessidades concretas e superar seus problemas;
3. A promoção do desenvolvimento local sustentável, estar diretamente relacionada com esse processo participativo e uma nova
forma de organização entre os atores sociais e as instituições governamentais e não governamentais;
4. As instituições e grupos sociais dessas comunidades não são homogêneos e nem monolíticas. Isso só reforça a necessidade de se
criar condições de diálogo, de estabelecimento de objetivos, planos e processos de desenvolvimento local sustentável.
REFERÊNCIAS
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A IDENTIDADE DO PROFESSOR E AS
NEGOCIAÇÕES DE SIGNIFICAÇÕES NOS ALUNOS
RECEPTORES DO CURSO DE PEDAGOGIA
TELEPRESENCIAL-EAD: MÍDIA E OFERTAS DE
IDENTIDADES SOCIO-PROFISSIONAIS
Divany Ferreira Silva Santos1
Geraldo da Silva Gomes2
INTRODUÇÃO
Alunos e alunas com os mais diferenciados e distintos estereótipos,
arquétipos e biótipos estão trafegando nas telessalas do Curso de Pedagogia em Regime Especial Telepresencial da Fundação Universidade do Tocantins. Cada um deles possui heranças e motivações sócioculturais distintas e níveis de conhecimento e interesse extremamente
diversos. Essa grande turma de alunos no Estado do Tocantins não se
encontra nos seriados norte-americanos, não são figurantes da “Sociedade dos poetas mortos” ou de “Mentes que brilham”. Também, nem
são eles personagens ao estilo “Ao mestre com carinho”, aquele filme
dos anos sessenta com Sidney Poitier. Mudanças estão ocorrendo no
universo cotidiano dos alunos, enquanto atores sociais, num ritmo
acelerado e podendo ser evidenciadas pelos seus comportamentos
culturais e representações estéticas, pela recepção e negociação de
sentidos com os conteúdos que os professores trabalham em sala de
aula. E, em especial, com a própria oferta de identidade sócio-profissional que esse prefessores ofertam e pelos alunos são negociadas.
Estudante do Curso de Pedagogia Telepresencial da Fundação Universidade do Tocantins;
E-mail: divanyferreira@hotmail.com
2
Professor/Pesquisador da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
1
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Novas identidades estão sendo construídas nas salas de aula do
Ensino Superior, mediadas pelas novas tecnologias da comunicação
e da informação. O presente estudo ateve-se nessa busca de levantamento de sinalizações sobre a identidade do professor e aquelas possíveis negociações de significações nos alunos receptores do curso de
Pedagogia. Em parte, se utilizando da observação direta em sala de
aula, enquanto participante do processo de ensino-aprendizagem, em
parte recorrendo à contribuição de pesquisadores das áreas da comunicação e da educação, intentando contribuir com mais possibilidades de análises desse fenômeno, de uma certa maneira novo no cenário tocantinense. Investigar a construção da identidade do professor
junto aos alunos nas telessalas do Curso de Pedagogia em Regime
Especial na modalidade telepresencial no município de Palmas-TO.
Bem como, analisar, a oferta de representação de identidade docente
que é veiculada nas telessalas e negociada pelos alunos, aliando aliar
mais elementos de contribuição à relação educação e comunicação
no cenário acadêmico tocantinense.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo deu-se de forma exploratória, tanto no aprendizado e manejo da análise de conteúdos sobre documentos oficiais, em especial, o
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia Telepresencial no que se refere ao perfil docente, quanto na observação de um conjunto de teleaulas
com conteúdos voltados para a Prática Pedagógica. Na observação, procurou-se manter um diário que campo, no qual foi se apontando e narrando aqueles posicionamentos, falas, considerações dos alunos e alunas mediante sua vivência com o meio televisivo e as teleaulas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cenário pedagógico da sala de aula, em especial, para os
professores leigos em formação, possui uma sistemática de relações entre pessoas concretas em interação com professores ima200
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géticos. Ou seja, cujas aulas, conteúdos e imagem são transmitidos ao vivo, via satélite. Mas é uma comunicação escolar mediada pelas tecnologias que não deixa de possuir um currículo formal instituído pela Fundação Universidade do Tocantins sob princípios legais educacionais.
Os processos de midiatização no universo escolar determinam
a origem de novas identidades, onde circulam diferentes matrizes
culturais e políticas. As novas tecnologias de comunicação constituem-se em fontes de uma nova experiência social envolvendo
humanos e coisas, e a possibilidade dos primeiros usufruírem dos
segundos. Mediação e midiatização são dois processos permeados por inúmeras negociações (MALDONADO, 2001; MARTINBARBERO, 1987; 1995).
O pesquisador Stuart Hall identificou na comunicação um processo de codificação e decodificação, em três momentos específicos: produção, emissão e recepção. Neste processo, o código da produção tende a ter significado dominante. Entretanto, os códigos não
são naturais. Há sempre uma representação como resultado da prática discursiva (Hall, 1980).
As aulas produzidas em estúdio televisivo, midiaticamente, apresentam significações sócio-profissional do professor que podem ser
dominantes, determinantes ou preferenciais, conforme os grupos com
os quais têm contato.
O Curso de Pedagogia - Telepresencial em Regime Especial,
possui em 2006, o quantitativo de 4.665 alunos, divididos em
148 telessalas, em 121 municípios do Estado do Tocantins. De
acordo com o projeto (2004, p.22) a aprendizagem possui uma
dimensão significativa e pressupõe valorização dos saberes do
senso comum relacionados aos conteúdos e temáticas trabalhados; e os professores deverão conhecer a realidade dos alunos,
bem como compreender o que estes estão revelando no cotidiano da relação pedagógica.
Em seus documentos específicos, o curso de Pedagogia visa formar profissionais para atuarem como docentes nos Anos Iniciais do
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Ensino Fundamental e como Supervisores Educacionais, com competência teórico-prática para articularem o compromisso político,
científico, ético e profissional e compreenderem a educação em sua
vinculação com o cidadão em particular, e com a sociedade em geral; repetindo-se com mais ênfase o intento de se produzir um “super-docente”. Na página 14 do citado Projeto Pedagógico encontramos como prescritivo para o professor: “Um profissional da educação com capacidade de articular os mais diversos campos de saberes no intuito de processá-los como saberes escolares, ou seja, a
mediação entre os saberes constituídos e a sua construção-reconstrução pelos educandos.” Ou então: “A formação do docente é concebida como um processo contínuo, não se restringindo ao âmbito
das instituições formadoras. Daí reservam-se espaços à prática, dando-lhes a importância devida numa dimensão integradora da teoria
da não excludência. Esta articulação pressupõe a formação de um
docente investigador das práticas efetivadas no âmbito da escola e
dos sistemas educacionais (p.16)”.
No período que demarcado para a vivência observacional dos alunos nas telessalas de Palmas-TO, tendo com resultados:
A partir de conversas com os colegas nos intervalos das aulas, e
sob orientação para o estudo, questões eram lançadas para provocar
reações sobre o que se estava vendo, escutando, assistindo e compreendendo sobre a representação sócio-profissional na transmissão televisiva. Teve-se o seguinte quadro de respostas dos alunos nos intervalos e também nas salas de aula sobre que o professor deveria ser a
partir de sua fala nas teleaulas:
• Docente reflexivo, dinâmico, seguro, dedicado,
• crítico, consciente, bem informado, flexíveis,
• com domínio de conteúdos, um bom profissional, professor pesquisador, que busca sempre, pensante e construtor, responsável,
• com profissionalismo, com bases para sua prática docente, estimulador, buscador de novos conhecimentos,
• ético, bem qualificado, simpático, seguro de sua prática,
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• estimulador do aluno para construir seus próprios conhecimentos, coerente, objetivo, repassador de conhecimentos.
Aliando o que está no Projeto Pedagógico do Curso e aquilo que
alunos decalram escutar dos professores, percebemos que sentidos e
significações vão ocorrendo hibridamente. Os alunos desejam que o
professor profissional seja capaz de:
• Ser multiplicador de conhecimentos; além de buscar sempre novos conhecimentos, modernizando-se e buscando todo tipo de
inclusão. Antes de ensinar e saber aprender para saber fazer.
Um ser muito batalhador, mas pouco valorizado em nosso país.
Ser uma pessoa flexível, inovadora e aberta a mudanças. Fazedor da diferença no sistema educacional do país. Um ser pensante, criativo, competente e flexível. O professor deve ser capaz a ponto de transformar às formas incorretas de agir de
seus alunos, levando-o a se pensante, crítico, pesquisador, sendo assim o educador que faz a diferença.
Contudo, a mescla de subjetividade e objetividade apresentada nos
diversos posicionamentos traz marcas discursivas das próprias aulas
de Pesquisa e Prática Pedagógica, cujo conteúdo trabalha fortemente
a ótica do professor reflexivo.
Neste trabalho, procuramos refletir sobre a relação comunicação e
educação, tendo com foco, o Curso de Pedagogia Telepresencial em
Regime Especial, com formação de professores para atuarem no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries e na Supervisão Escolar, a partir de
uma turma de alunos do 3º e 4º períodos no município de Palmas,
Estado do Tocantins. Procuramos nos ater nas transformações tecnológicas, comunicacionais e econômicas que se fazem presentes no
universo educacional e como tais processos influenciam a construção
de identidades docentes.
Com o desenvolvimento do estudo foi se averiguando que a necessidade de constituir projetos formativos que fomentem a ressignifica203
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ção de identidades profissionais gera conflitos identitários nas comunidades reais (CASTELLS, 1997). Existem modelos sedimentados da
identidade docente pela história da localidade, também existem identidades instituídas pelos próprios alunos que não logram o passo para
identidades instituintes.
REFERÊNCIAS
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A FUNÇÃO DOS WEB-BLOGS NO CURSO DE
PEDAGOGIA TELEPRESENCIAL
Viviane Aires da Silva1
Geraldo Gomes da Silva2
INTRODUÇÃO
Hoje, com a expansão da internet e as possibilidades tecnológicas
de interação que ela oferece, a aldeia global parece ser o conceito
mais significativo para explicar os processos, as ações e as construções que são feitas nesse espaço virtual. O blog é o resultado dessa
expansão da internet. Com a popularização do acesso a rede, mais
serviços foram oferecidos aos usuários da desta. Podemos caracterizar o blog como um diário virtual, onde o usuário tenha liberdade de
criar registros próprios por meio da inserção de textos e/ou imagens,
assim como a possibilidade de visualização por terceiros, onde este
pode deixar registrado seu comentário com relação ao assunto postado pelo proprietário do diário virtual(blog). O presente projeto pretende-se criar uma pagina web na internet, denominada blog, que irá
abranger uma infinidade de assuntos como:diários, piadas, links, poesias, fotografias, enfim:temas relacionados ao universo do curso de
Pedagogia Telepresencial da Unitins.
METODOLOGIA
O blog é uma página web que freqüentemente é atualizada, sendo
composta por pequenos parágrafos de forma cronológica e imagens.
Estudante do Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Palmas – Fundação Universidade do Tocantins; E-mail: viviane_aires@yahoo.com.br
2
Professor da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS.
1
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É uma página de notícias com a estrutura de um jornal que segue a
linha do tempo com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos
blogs podem abranger uma infinidade de assuntos que vão desde
diários, piadas, links, notícias, fotografias, enfim :tudo que a imaginação do autor permitir. A Universo On-Line-UOL oferec serviço de
hospedagem de blog por meio do endereço <www.blog.uol.com.br>,
onde também, o usuário conta com um assistente de criação que
auxilia no desenvolvimento. Na fase inicial do projeto, será utilizado
este serviço da UOL pelo aluno bolsista.No decorrer do projeto, o
blog será utilizado como ferramenta de discussão entre os acadêmicos do curso de Pedagogia que possuem acesso a internet. A temática a ser abordada seguirá a linha apresentada nas linhas disciplinas
apresentadas por meio das tele-aulas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para os alunos foi um grande avanço para a aprendizagem a
implantação do blog dando assim maior utilização do computador
como ferramenta de aprendizado, pois muitos não tiveram oportunidade de participar desse meio tão utilizado no mundo inteiro.
Quando o blog foi apresentado aos alunos houve certa dificuldade
com relação a nova metodologia importada mas não ter sido explicado várias vezes via teleaula foram sanadas as dúvidas existentes. A intenção ao criar o blog de oferecer aos alunos uma tutoria
virtual, onde os alunos pudessem ter uma interação entre si, mas
com uma abrangência maior do que a tele-sala, seguindo o princípio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA’s, onde o aluno
tem um espaço que lhe possibilita uma interação mediana pela tecnologia de informação (no caso, o computador e internet). O blog
foi uma maneira dos alunos se expressarem, fazer críticas, dar sugestões e de forma interativa de modo geral. Devido as aulas serem
telepresenciais foi uma maneira dos próprios estarem mais próximos, pois esse curso esta presente em quase todos os municípios
do estado do Tocantins e com isso muitos acadêmicos puderam se
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sentir mais próximos até mesmos dos professores e de fazerem suas
colocações naquilo que concordaram ou não.
Através da utilização do blog como ferramenta de aprendizagem
entre os alunos, observou-se que os acadêmicos do curso de pedagogia enfrentaram dificuldades, pois estes tinham apenas o telefone como
canal de interatividade com os professores. Isto é uma parte da educação que tem a ver com informação: sobre o mundo que nos rodeia,
sobre os outros e sobre nós mesmos. É certo que informação e conhecimento não são exatamente a mesma coisa, tampouco se deve exagerar tal distinção. Por um lado, o conhecimento sempre implica informações e, por outro, o manejo da informação sobre o conhecimento
especializado, está ganhando uma importância crescente. A utilização de novas ferramentas ao aluno do curso de Pedagogia Telepresencial ema visão menos compartida, incitando um comportamento mais
interdisciplinar na produção do conhecimento.

207

AGRADECIMENTOS

Livian Galvão
Munique Daniela Maia de Oliveira
José Orozimbo Junior
Leonardo Gardés Cavalcante
Rogério Tavares de Almeida Junior
Marina Gontijo dos Santos
Lorena Siqueira de Araujo
Thiago Marques de Oliveira
Pollyana Tereza Barbosa Reis
Davi Brito

