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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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POTENCIAL HIDRÁULICO NO MANEJO DA
IRRIGAÇÃO EM SISTEMA IRRIGADO POR
MICROASPERSÃO
J. A. DE S. NETO

RESUMO
A quantificação e o tempo correto de aplicação de agua é de
fundamental importância no manejo adequado da irrigação. Diante
disto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial
hidráulico no manejo da irrigação por microaspersão numa área de
6 (seis) hectares com a cultura da banana no perímetro irrigado da
FAPIJA, localizada no município de Limoeiro do Norte, no Estado do
Ceará. Para a avaliação hidráulica foram realizadas coletas de vazão
e pressão dos microaspersores seguindo a metodologia sugerida por
Deniculi et al., (1980). Foi observado que o manejo de irrigação não
foi realizado adequadamente, pois mesmo com uma Eficiência de
Aplicação considerada boa, foi verificada também uma Perda por
Percolação considerável, o que pode causar um desequilíbrio hídrico.
3707
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Palavras-chave: irrigação localizada, coeficientes de uniformidade, manejo de
sistemas irrigados.

HYDRAULIC POTENTIAL IN IRRIGATION
MANAGEMENT IN SYSTEM micro
sprinkler irrigation system
ABSTRACT
Quantifying and correct time of application of water is of critical
importance in proper irrigation management. Hence, the present
study aimed to evaluate the hydraulic potential in the management
of irrigation spray a six (6) hectares to banana production in the
irrigated perimeter of FAPIJA area, located in the city of Limon
in the Northern State of Ceara . To review the hydraulic flow and
pressure collections of microsprinklers following the methodology
suggested by Deniculi et al were performed., (1980). It was observed
that the irrigation management was not performed properly, because
even with an Application Efficiency considered good, also showed a
considerable loss by percolation, which can cause water imbalance.
Keywords: drip irrigation, uniformity coefficient, management of irrigation systems.
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INTRODUÇÃO
A irrigação na agricultura deve ser entendida como uma técnica que
forneça condições suficientes para o crescimento, desenvolvimento
e expressão do máximo potencial genético das plantas ou cultivares.
Além disso, a irrigação é um mecanismo que permite um melhor
aproveitamento de água, fornecendo, potencialmente, uma
quantidade favorável e eficaz de agua para agricultura, permitindo
a aplicação e a racionalização de insumos através da fertirrigação.
A grande quantidade de água requerida para a prática da irrigação, o
decréscimo de sua disponibilidade e o alto custo da energia necessária
à sua aplicação têm aumentado o interesse pela racionalização desse
recurso, de forma a minimizar as suas perdas (Azevedo et al.,1999).
Dessa forma, é fundamental fornecer uma quantidade de agua
suficiente as plantas sem, contudo, prejudicar a produção.
Entretanto, a eficiência da irrigação depende da uniformidade
de aplicação de agua. Para tanto, é imprescindível a verificação e
avaliação das condições de pressão, vazão e laminas de agua aplicadas.

A uniformidade e a eficiência são variáveis utilizadas na analisse
da qualidade de irrigação no campo. Segundo Miranda e Pires
(2003), o termo uniformidade refere-se as variáveis de desempenho
associado à variabilidade de lâmina de irrigação aplicada. É uma
grandeza que caracteriza todo o sistema de irrigação e intervêm no
seu projeto, tanto agronômico, pois afeta o cálculo da quantidade de
água necessária à irrigação, quanto hidráulico, pois em função dela
define-se o espaçamento dos emissores de água, a vazão do sistema
e o tempo de irrigação.
Segundo Sousa (2003), os problemas que afetam a uniformidade de
distribuição são divididos em duas classes: a) causas hidráulicas:
todas aquelas que afetam a pressão de operação dos emissores,
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O potencial hidráulico do sistema é um dos fatores que influenciam
no manejo adequado da irrigação. Nesse sentido, as avalições
hidráulicas pertinentes ao sistema são feitas periodicamente, e
numa escala pré-definida.

poderão ser oriundas de um projeto hidraulicamente mal concebido,
da falta de reguladores de pressão ou desajuste destes reguladores,
elevada perda de carga, elevado desnível geométrico, etc.; b) baixa
uniformidade dos emissores: decorrente do alto coeficiente de
variação de fabricação e/ou da obstrução dos emissores.
Para que a irrigação seja bem conduzida, com um mínimo de
desperdício de água, é importante que o irrigante quantifique o
volume de água requerido pela planta,realizando dessa forma o
manejo adequado da irrigação. Tendo um vista esta importância
o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho
hidráulico e o manejo da irrigação na cultura do mamão utilizando
o sistema de irrigação localizada por microaspersão.

MATERIAIS E MÉTODOS
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Este trabalho foi realizado no perímetro irrigado da FAPIJA,
localizado no município de Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará,
entre as coordenadas 5° 20’ de latitude Sul e 38° 5’ de longitude Oeste.
O clima da região é o tropical quente semi-árido. A temperatura
média anual é de 28,5°C, com mínima de 22°C e máxima de 35°C. A
precipitação média anual é 772 mm, registrando-se uma distribuição
de chuvas muito irregular, espacial e temporariamente. A umidade
relativa é de 62%, como média anual. Os ventos sopram a uma
velocidade média de 7,5 m/s e a evapotranspiração atinge a média
anual de 3.215 mm. A região tem uma insolação de 3.030 horas/ano.
Para a realização deste trabalho foi selecionada uma área de cultivo
de banana pacovan irrigado por microaspersão de 6 hectares. A
cultura era espaçada com duplas, sendo 4,0 x 2,0 m entre plantas e
3,0 m entre fileiras, totalizando 6.666 plantas.
As linhas de irrigação eram de polietileno de 30 mm contendo
em cada linha 52 emissores com espaçamento de 3,0 m entre
microaspersores.
Para medir a vazão dos emissores foram utilizados os seguintes
equipamentos: um tambor de 5 litros e um cronômetro. Para a
realização da avaliação foi utilizada a metodologia da medição direta

de vazão, determinando-se pela seguinte equação:
Q = L3 T-1

(Q = volume/tempo)

Dentre os parâmetros avaliados, temos:
Coeficiente de variação de vazão (CVQ)
Realizou-se o cálculo do CVQ para o modelo de emissor utilizado.
Esse coeficiente foi utilizado com o nome de coeficiente de variação
de vazão, dado que, como o coeficiente de variação de fabricação
(CVF), só poderia ser empregado em amostra de emissores novos.
CVQ = S / qm

(2)

Em que,
CVQ - coeficiente de variação de vazão;
S - desvio-padrão da amostra, e
qm - vazão média da amostra, L h-1.
Para o cálculo do Coeficiente de Variação da Pressão dos emissores
(CVH),utilizou-se a seguinte equação:
3711

Em que: Sh o desvio padrão das pressões;
H é a média das pressões correspondentes.
Esse índice refere-se às vazões iniciais do modelo no instante da
realização da primeira leitura. Foi obtido dividindo-se a vazão em
qualquer instante pela vazão inicial do emissor.
QR = qa / qi (4)
em que,
QR - vazão relativa;
qa - vazão atual, L h-1, e
qi - vazão inicial, L h-1.
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Vazão relativa (QR)

Manejo
Para a realização do acompanhamento do manejo da irrigação
foram instaladas duas baterias de tensiômetros de mercúrio, com o
objetivo de monitorar a unidade do solo.
As profundidades utilizadas foram 15 cm e 30 cm, escolhidas com
base na profundidade do sistema radicular da cultura e para um
monitoramento da umidade de diferentes profundidades do solo.
As leituras nos tensiômetros foram realizadas antes da realização
das irrigações, bem como o acompanhamento pluviométrico, com
o intuito de observar a quantidade de água no solo com o auxílio da
curva de retenção de água no solo, expondo dessa forma a ocorrência
de excesso ou déficit.
O potencial matricial no solo foi calculado por meio da equação
seguinte:
m = 12,6 H + H1 + H2 (5)
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Em que: m é o potencial matricial no solo; H é a altura da coluna
do mercúrio no tubo capilar; H1 é a altura do nível de mercúrio, na
cuba em relação ao solo; H2 é a profundidade de instalação.
Durante o período de realização do trabalho, 23/08/2013a 08/12/2013,
observou-se que o tempo médio de irrigação foi de 3 horas e turno
de rega de 2 dias. Foi considerado para o mamoeiro com idade de 7
meses, um consumo médio de 20 L dia-1, de acordo com Coelho et
al. (2000), e também foi calculada a Eficiência de Aplicação (Ea), a
Perda por Percolação (Pp) e a Eficiência de Armazenamento (Es),
com o objetivo de quantificar as perdas ocorridas.
A eficiência de aplicação (EA) da unidade operacional foi estimada,
conforme apresentado por Merrian & Keller (1978), como:
EA = 0,9 CUD (6)
Para calcular a Pp que é fração da água infiltrada no solo que percola
para camadas inferiores à profundidade efetiva do sistema radicular
da cultura irrigada, usou-se a equação seguinte:
Pp = 100-Es (7)

Em que: Ea é a Eficiência de Armazanemamento (%).
Para calcular a Eficiência de Armazenamento usou-se a expressão:

Em que: Vr é o volume requerido pela cultura (L dia-1) e n é o
número de emissores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base nos valores coletados em campo foram determinados os
parâmetros necessários para a avaliação do desempenho do sistema.
O Coeficiente de Variação de vazão (CVQ) encontrado foi de 8,6%,
valor considerado razoalvel. Já o Coeficiente de Variação de Pressão
(CVH), foi de 19,91%, considerado alto.
Durante o trabalho realizado observou-se que o tempo médio de
irrigação foi de 3 h, com um turno de rega de 2 dias. Com base nas
avaliações de campo a vazão média coletada foi 61,3 L h-1.
Considerando que o mamão requer um volume de 20 L dia-1, Coelho
et al. (2000), calculou-se a Eficiência de Aplicação (Ea), a Perda por
Percolação (Pp) e a Eficiência de Armazenamento (Es), mostrados.
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CONCLUSÃO
O sistema de irrigação avaliado apresentou uma Uniformidade
de Distribuição regular, mostrando que o sistema possui falhas
hidráulicas de dimensionamento, onde há microaspersores
operando inadequadamente.
O manejo da irrigação não foi realizado adequadamente, pois
foi encontrada uma Eficiência de Aplicação baixa e também foi
verificada uma Perda por Percolação considerável.
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Keller & Bliesner (1990) recomendam valores acima de 80%. A perda
por percolação de 15,35% equivale a um volume de água perdido
por dia de 36.104,44 L no lote inteiro, o que pode ser atribuída a
desuniformidade de aplicação de água pelo sistema.
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AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO HERBÁCEA EM
BOSQUE NO BIOMA CAATINGA
J. C. Ribeiro Filho [IC]¹ | H. A. Q. Palácio [PQ]3 | E. M. Andrade [PQ]3
J. R. Araújo Neto [PQ]³ | J. B. Brasil [IC]¹

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica da
produção de biomassa produzida por uma microbacia submetida
a raleamento e outra com vegetação nativa sem interferência
antrópica. O estudo foi realizado, durante o período de 2010 a 2011,
em microbacias experimentais que fazem parte da bacia do Alto
Jaguaribe com áreas de 2,06 e 1,15 ha, pertencentes ao IFCE, campus
Iguatu, sendo que a área foi manejada por meio de raleamento em
dezembro 2009 e refeita em dezembro de 2010. O pico de produção
de biomassa, para os anos de 2010 e 2011, na microbacia raleada,
foram de 3.816,74 e 3.010,85 kg ha-1, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Biomassa, Microbacias, Raleamento da vegetação.
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Já no manejo onde não houve ação antrofica, as maiores produções
anuais foram de 1.206,03 e 2.083.32 kg ha-1, respectivamente. O
manejo raleado foi superior em 68,4% em 2010 em relação ao manejo
nativo, já no ano de 2011 essa superioridade foi de 30,4%. Tal fato
esta relacionado com o manejo do raleamento aplicado na vegetação
que proporcionou maior disponibilidade de luz para as herbáceas e
a altura pluviométrica maior no ano de 2011, evidenciando assim
que o raleamento tem uma maior produção de biomassa e que é um
manejo aplicável ao semiárido.

HERBACEOUS VEGETATION ASSESSMENT IN
THE FOREST BIOME CAATINGA
ABSTRACT

3716

This study aimed to evaluate the dynamics of biomass produced by
a watershed submitted no sleaze and other native vegetation without
human interference . The study was conducted in experimental
watersheds that are part of the Upper Jaguaribe basin with areas
of 2.8 ha , belonging to IFCE , campus Iguatu, during the period
from 2010 to 2011 , and the area was managed through thinning in
December 2009 and redone in December 2010 . The peak production
of biomass for the years 2010 and 2011 , the thinned watershed were
3816.74 and 3010.85 kg ha-1, respectively , where the management
has no antrofica action, the largest annual production of 1.206,03
and 2.083.32 kg ha-1, respectively. The thinned upper management
was 68.4 % in 2010 compared to the native management, since the
year 2011 this superiority was 30.4% . This fact is related to the
management of thinning applied to the vegetation that provided
greater light availability for herbaceous height and greater rainfall
in 2011 , thus demonstrating that the thinning has a higher biomass
and that is applicable to semiarid management.

Engenharia Agrícola

KEY-WORDS: Biomass, Watersheds, Thinning of vegetation.

INTRODUÇÃO
A “Caatinga”, expressão típica da região, mais especificamente dos
habitantes do semiárido brasileiro, é um termo de origem indígena:
caa = mata; tinga = branca e aberta, significando mata branca, e
ocupa uma área de aproximadamente 950.000 km2 (PEREIRA FILHO
et al., 2007). Sendo este o bioma predominante na região do nordeste
brasileiro. A influência exercida pelas plantas herbáceas na cobertura
vegetal do bioma caatinga vem sendo demonstrada pelo estudo de
sua produção de matéria seca. Santos (2004) definiu a biomassa
como a quantidade total de todo material biológico, ou seja, a massa
combinada de todos os animais e plantas, ou de uma determinada
população que habita uma área ou volume específico, expressa como
grama de peso seco por metro quadrado (g.PS m-2). Em ecologia
vegetal, o termo biomassa faz referência ao material biológico vivo,
isto é, todo material constituído de tecidos verdes ou clorofilados, que
caracteriza um estado fisiológico ativo (Santos, 2004).

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo é composta por duas microbacias com uso da terra
distinto caatinga nativa e caatinga raleada, localizadas no Semiárido
Cearense, na sub-bacia do Alto Jaguaribe. A área experimental
pertence ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
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O desmatamento indiscriminado para a formação de novas lavouras,
aliadas à retirada de madeira para benfeitorias, lenha e carvão,
e as queimadas sucessivas com manejo inadequado do solo tem
contribuído, juntamente com as secas prolongadas, para comprometer
o frágil equilíbrio do meio ambiente da região (ALBUQUERQUE
et al., 2001). O conhecimento da quantidade e a distribuição da
biomassa vegetal são aspectos necessários em atividades econômicas
e ambientais, como políticas de uso do recurso madeireiro, manejo
florestal, estudos de ciclagem de nutrientes, absorção de CO2, entre
outros (COSTA et al., 2002). Tendo isso em vista o presente trabalho
teve objetivo avaliar a produção de biomassa em microbacias com
caatinga nativa e outra com a vegetação raleada.

do Ceará (IFCE), Campus Iguatu, entre as coordenadas geográficas
6°23’38’’ a 6°23’58’’ S e 39°15’21’’ a 39°15’38’’ W, com altitude de
217,8 m (Figura 1).

Figura 1: Localização das microbacias experimentais no município de Iguatu, Ceará
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O clima da região é do tipo BSw’h’ (semiárido quente), de acordo
com a classificação climática de Köppen, com temperatura média
mensal sempre superior a 18 °C no mês mais frio. O solo da área
experimental é classificado como Vertissolo Ebânico Carbonático
Típico de acordo com a classificação da Embrapa (2006). A rede
de drenagem das microbacias é formada por cursos d’água de 1ª e
2ª ordem, segundo a classificação de Strahler (1957), sendo desta
forma, áreas de nascentes.
O estudo foi realizado de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, sendo
os dados pluviométricos coletados em um pluviômetro do tipo “Ville
de Paris” localizado nas proximidades da foz das duas microbacias
(Figura 1). A microbacia com vegetação de caatinga nativa está há
mais de trinta anos sem sofrer nenhuma ação antrópica, segundo a
população local. Já na segunda microbacia, com caatinga raleada, foi
feita a retirada da vegetação com diâmetro de caule inferior a 10 cm
em dezembro de 2009 e refeito em dezembro de 2010.

Para quantificar a produção de biomassa do estrato herbáceo em
ambas as microbacias efetuou-se a coleta direta (corte ao nível do
solo e pesagem), mensalmente, durante o período de estudo. Em
cada microbacia foram alocadas 10 parcelas de 1 m2, disposta ao
acaso, paralelas ao curso de água.
O material coletado nas parcelas foi pesado fresco, e repicado para
proporcionar uma boa homogeneização do material e retirada um
subamostra, conforme metodologia proposta por Silva e Queiroz,
(2002). Nas subamostras, de aproximadamente 500 g, foram
determinadas a umidade e matéria seca, de acordo com as seguintes
relações:

Em que:
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Pua - peso úmido da amostra em gramas (g);
Psa - peso seco da amostra em estufa a 65º em gramas (g);
U% - percentagem de umidade em cada amostra avaliada a 65º;

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observa-se na figura 2 que a altura pluviométrica registrada no ano
de 2010 foi de 936,77 mm, altura essa menor que a média histórica
do município de Iguatu que é de 958,08 mm entre os anos de 1974
a 2012 (FUNCEME - 2014). Já para o ano de 2011 foi registrada
uma altura pluviométrica de 1459,61 mm, sendo 52% maior que a
precipitação média do município.
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MS - quantidade de matéria seca das amostras em gramas (g).

Figura 2: Precipitação pluviométrica no município de Iguatu, Ceará.
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Observou-se que a maior produção de biomassa (Figura 3) para o
ano de 2010, tanto para o manejo raleado como no nativo foi no
mês de maio, já no ano de 2011 esse maior pico na produção de
matéria seca foi registrado no mês de junho. Essa variação é um
comportamento natural da vegetação que varia de produção de
acordo com a distribuição das chuvas. Comportamento semelhante
foi encontrado por Ribeiro Filho et al, (2013) estudando a produção
de biomassa de gramíneas no semiárido ceearense.
Observou-se que a produção de biomassa (Figura 3) teve um aumento
significativo de 2010 para 2011 junto com à altura pluviométrica. No
ano de 2010, para o manejo onde não houve ação antrópica, a maior
produção foi de 1.206 kg ha-1, já no ano de 2011, com o aumento
da altura pluviométrica, a maior produção foi de 2.083 kg ha-1 um
aumento de 72% na produção de biomassa. Entretanto, no manejo
onde houve o raleamento, verificou-se que houve uma diminuição
na maior produção anual. No ano de 2010 o maior pico foi uma
produção de 3.816,74 kg ha-1, já no ano de 2011 a maior produção
foi de 3.010,84 kg ha-1, uma diferença de 21% para o ano de 2010.
Barichello (2005) já tinha observado que a produção de biomassa
pode ser afetada por fatores do ambiente e fatores da própria planta,
entre os quais afetam a fotossíntese e a respiração.

Figura 3: Produção de biomassa em microbacias experimentais no município de Iguatu, Ceará.

CONCLUSÃO
O raleamento da caatinga mostra-se aplicável ao semiárido em
relação à produção de biomassa da vegetação herbácea, contudo
os estudos devem ser prolongados por mais tempo para avaliar a
produção dos anos seguintes.
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Verificou-se ainda que, com as mesmas condições de precipitações
pluviométricas em ambas as microbacias estudadas, a produção de
biomassa herbácea na microbacia com manejo do raleamento, foi
superior em todos os meses do período de estudo, quando comparado
com a produção de biomassa herbácea na microbacia com vegetação
de caatinga nativa. Os picos da produção de biomassa, para os anos
de 2010 e 2011, na microbacia raleada foram de 3.816,74 e 3.010,85
kg ha-1, já na microbacia com caatinga nativa as maiores produções
anuais foram de 1.206,03 e 2.083.32 kg ha-1, mostrando uma diferença
percentual de aproximadmente 68,4 e 30,8%, repectivamente, entre
os manejos estudados. Os maiores valores de produção de biomassa
para a microbacia raleada deve-se ao raleamento da vegetação que
proporcionou às plantas herbáceas uma maior disponibilidade de
luz solar, permitindo assim o maior desenvolvimento das mesmas.
De acordo com Palácio (2011), avaliando as microbacias em estudo,
a penetração de luz permitida pelo raleamento foi o principal fator
que exerceu influência no desenvolvimento da vegetação herbácea
na microbacia raleada.
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EFEITO DO MANEJO NO AUMENTO E NA
DIMINUIÇÃO DA UMIDADE DO SOLO
EM MICROBACIAS EXPERIMENTAIS NO
SEMIÁRIDO CEARENSE
F. E. F. Gomes [IC]¹ | H. A. Q Palácio [PQ]3 | J. R. Araújo Neto [PQ]³ | J. C.
Ribeiro Filho [IC]¹ | E. M. Andrade [PQ]3

RESUMO
O presente trabalho teve com objetivo avaliar o aumento e a
diminuição dos teores de umidade do solo. Influenciado pelo manejo
da caatinga em duas microbacias do semiárido cearense. O estudo
foi realizado, na sub-bacia do Alto Jaguaribe, na área experimental
pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE), Campus Iguatu. O aumento de umidade do solo
respondeu de forma diferente de uma microbacia, para outra. Fato
que deve está atribuído ao manejo, já que as mesmas apresentam
o mesmo tipo de solo e níveis de precipitação pluviométrica. A
diminuição dos teores de umidade apresentou comportamento
semelhante, tanto para a microbacia com manejo de raleamento,
quanto para microbacia de manejo natural. O raleamento manteve
os teores de umidade maiores que o manejo natural da caatinga.
Porem seria necessário um maior período de estudo para comparar
essa superioridade do manejo em relação a umidade.
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EFFECT OF INCREASE IN HUSBANDRY
AND DECREASE OF SOIL HUMIDITY IN THE
EXPERIMENTAL MICRO SEMIARID CEARENSE
ABSTRACT
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The present work had to objective of evaluating the increase and the
decrease in the levels of soil humidity. Influenced by management
of the Caatinga in two watersheds of semiarid Ceará. The study
was conducted in the sub-basin of the Upper Jaguaribe in the
experimental area belonging to the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Ceará (IFCE) Iguatu Campus. Increased
soil moisture responded differently from one watershed to another.
This fact is attributed to the management, since they present the
same soil type and precipitation levels. The decrease in moisture
content showed similar behavior, both for watershed management
with sleaze, and for natural watershed management. The sleaze
kept the moisture content greater than the management of natural
savanna. However it would require a longer period of this study to
compare superiority of management in moisture.
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KEY-WORDS: Caatinga, Thinning, Water content.

INTRODUÇÃO
A alimentação da humanidade depende, quase que totalmente, do
cultivo do solo arável, uma camada de 10 a 20 cm de profundidade,
denominada camada fértil. A destruição desta camada ocorre em
curto intervalo de tempo se os métodos de manejo e as culturas
a serem implantadas não forem corretos para aquele tipo de solo.
Com isto, é conveniente conservar a água, oferecer possibilidade
de circulação do ar e manter a fertilidade (ZANETTE et al.,
2007). De acordo com Mello, Lima e Silva (2007), o uso e manejo
do solo formam um conjunto de atividades fundamentais para o
desenvolvimento agrícola, em especial para regiões tropicais; essas
atividades têm caracterizado e norteado o comportamento de todo o
ecossistema da bacia hidrográfica.

Diante do exposto, o presente trabalho teve com objetivo avaliar o
aumento e a diminuição dos teores de umidade do solo. Influenciado
pelo manejo da caatinga em duas microbacias do semiárido cearense.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Semiárido Cearense, na sub-bacia do Alto
Jaguaribe, na área experimental pertencente ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Iguatu,
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De acordo com Ávila, Mello e Silva (2010) o teor de água no solo
é variável no espaço e no tempo, embora em uma mesma unidade
pedológica o comportamento da umidade possa apresentar
considerável variabilidade devido à ação de diversos fatores,
especialmente associados ao uso e manejo do solo. Segundo
(LIMA, 2011) O monitoramento da umidade do solo é uma prática
importante em estudos de balanço hídrico, o qual tem aplicação
em diversas áreas do conhecimento. A umidade do solo é um dos
elementos mais relevantes no controle dos processos hidrológicos,
visto que exerce influência na geração do escoamento superficial,
na evaporação do solo, na transpiração de plantas e em uma série de
interações geográficas e pedogênicas e sua aplicação à hidrologia é
fundamental(ÁVILA, MELLO e SILVA, 2010).

situada entre as coordenadas geográficas 6°23’38’’ a 6°23’58’’ S e
39°15’21’’ a 39°15’38’’ W, com altitude de 217,8 m (FIGURA 1).
O clima da região é do tipo BSw’h’ (quente e semiárido), de acordo
com a classificação climática de Köppen, com temperatura média
sempre superior a 18ºC no mês mais frio. A precipitação média
histórica no município de Iguatu entre os anos de 1974/2008
demonstrou valor médio de 970 ± 316, onde as maiores alturas
pluviométricas concentram-se principalmente nos meses de janeiro
a maio, sendo os maiores valores constatados no mês de março
(RODRIGUES, 2009). O solo da área experimental é classificado
como Vertissolo Ebânico Carbonático Típico de acordo com a
classificação da Embrapa (2006).
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Figura 1: localização da área de estudo.

Foi utilizado um pluviômetro do tipo “Ville de Paris”, para aquisição
dos dados pluviométricos. Devido o fato das microbacias, estarem
situadas uma ao lado da outra (FIGURA 1) e de juntas totalizarem
uma área de apenas cerca de 3 ha foi considerada a mesma
precipitação nas duas micro bacias.
O estudo foi desenvolvido em duas microbacias (FIGURA 2) durante
o período chuvoso do ano de 2012. Uma com vegetação de caatinga
nativa, a qual, segundo a população local está a mais de trinta anos

sem sofrer nenhuma ação antrópica. E outra microbacia, a qual, a
caatinga foi raleada. O raleamento consistiu do corte da vegetação
cujo diâmetro do caule fosse menor que 9 cm.

Figura 2: micro bacias experimentais: manejo de raleamento (a) e
manejo natural (b).

Em que:
U - umidade do solo com base em massa (g . g-1);
Mu - massa do solo úmido (g);
Ms - massa do solo seco (g).
De posse dos dados de umidade do solo e precipitação pluviométrica,
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Para o monitoramento da umidade do solo, coletaram-se ao acaso
nas áreas de cada uma das microbacias três amostras de solo com
cinco cm de profundidade. As amostras de solo eram coletadas
após cada evento de precipitação pluviométrica, ou duas vezes por
semana, quando havia estiagem, em seguida eram encaminhadas ao
Laboratório de Água, Solos e Tecidos Vegetais - LABAS do IFCE Campus Iguatu. A umidade foi obtida utilizando o método padrão
de estufa: as amostras eram previamente pesadas para obtenção da
massa de solo úmido e levadas à estufa com temperatura de 105° C,
por um período de 24 horas e pesadas novamente para obtenção da
massa do solo seco. De posse dos dados de massa do solo úmido e
seco, a umidade foi determinada por meio da Equação 1.

foram escolhidos dois períodos principais para serem observados:
onde um caracterizou-se por, apresentar ganho de umidade do solo
devido a seguidas precipitações pluviométrica e outro caracterizados
por a perda de umidade provocada por falta de chuva.
Para quantificar a produção de biomassa do estrato herbáceo
efetuou-se a coleta direta (corte no nível do solo e pesagem),
mensalmente, durante o período de estudo. Na microbacia foram
alocadas 10 parcelas de 1 m2, disposta ao acaso paralelas ao curso de
água. Nestas parcelas eram avaliados também o grau de cobertura
vegetal, sendo que para isto cada parcela de 1 m2 era subdivida em
100 partes iguais e contadas quantas destas partes apresentavam
vegetação, obtendo-se assim o grau de cobertura vegetal.
O material coletado nas parcelas era pesado fresco, e picotado para
proporcionar uma boa homogeneização do material e reduzida a
uma subamostra, de aproximadamente 500g, para determinação
da umidade, e assim determinar a matéria seca, de acordo com as
seguintes equações:
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Em que:
Pua - peso úmido da amostra em gramas (g);
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Psa - peso seco da amostra em estufa a 65º em gramas (g);
U% - percentagem de umidade em cada amostra avaliada a 65º;
MS - quantidade de matéria seca das amostras em gramas (g).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aumento de umidade do solo respondeu de forma diferente
de uma microbacia, para outra. Fato que deve está atribuído ao
manejo, já que as mesmas apresentam o mesmo tipo de solo e níveis
de precipitação pluviométrica. Na figura 3 pode ser visualizado o

comportamento do ganho de umidade do solo, em um período de
precipitações seguidas.
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Figura 3: comportamento do ganho de umidade nas microbacias em estudo.

A diferença no ganho de umidade pode ter sido ocasionada, pelo
o manejo natural figura 4. O que pode ter melhorado a capacidade
de infiltração, já oferece proteção contra a energia da gota de chuva
evitando assim o selamento da superfície do solo. Carvalho, (2007)
estudando os aspectos físicos dos solos, com cultivos monotípicos
e quintais agroflorestais, afirma que a cobertura viva do solo
proporciona maior teor de matéria orgânica, o que resulta em
maiores teores de umidade do solo.
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fato do manejo raleado ter produzido mais biomassa herbácea, que
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Figura 4: Biomassa quantificada em cada manejo.

A diminuição dos teores de umidade apresentou comportamento
semelhante, tanto para a microbacia com manejo de raleamento,
quanto para microbacia de manejo natural. Na figura 5 pode ser
observada essa semelhança entre os manejos. Mesmo os teores de
umidade sendo maior no manejo raleado, o comportamento da
linha do gráfico não apresentou diferença do manejo natural.
40

Perda

35
30

Umidade (%)

3732

25
20
15

Manejo Raleado

10

Manejo Natural

5

10/02/2012

09/02/2012

08/02/2012

07/02/2012

06/02/2012

05/02/2012

04/02/2012

03/02/2012

02/02/2012

01/02/2012

31/01/2012

30/01/2012

29/01/2012

28/01/2012

27/01/2012

Engenharia Agrícola

0

Data de coleta
Figura 5: comportamento da perda de umidade do solo.

O comportamento semelhante na diminuição do teor de umidade
do solo, nos dois manejos em estudo. Talvez se explique pelo fato,
do manejo de raleamento apresentar menos área sombreada. E com
isso propiciando maior rapidez na secagem da superfície do solo
provocando uma amostra com uma menor uniformidade. (LIMA,

2011) observou a existência de uma maior variabilidade nos dados
de umidade do solo obtidos com o método gravimétrico próximo à
superfície, principalmente a 10 cm de profundidade. E atribuiu isso a
dificuldade de retirada dessa amostra sem a contaminação pelo solo
seco da superfície e o fato dessa camada de solo ser hidrologicamente
mais dinâmica.

CONCLUSÃO
O manejo de raleamento da caatinga propiciou um maior ganho no
aumento da umidade do solo comparando com o manejo natural.
Os manejos apresentaram o mesmo comportamento, no que
desrespeito a diminuição da umidade do solo na ausência de
precipitação pluviométrica.
O raleamento manteve os teores de umidade maiores que o manejo
natural da caatinga. Porem seria necessário um maior período de estudo
para comparar essa superioridade do manejo em relação à umidade.
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Os óleos vegetais vêm sendo considerados alternativas ao uso do
petróleo e seus derivados como matéria-prima para combustíveis.
O objetivo desse trabalho foi avaliar o conteúdo de óleo de pinhão
manso (Jatropha curcas L) usando o etanol como solvente, em
substituição ao hexano, através do método Soxhlet em escala
laboratorial. O trabalho foi realizado no Laboratório de Bromatologia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
- IFCE, Campus Iguatu. Utilizaram-se sementes de Pinhão manso
comercial de 2013 cultivadas no município de Iguatu - Ceará. As
sementes foram secadas a 80ºC em estufa por um período de 20
horas, e processadas em liquidificador industrial. Deste material
foram recolhidos cinquenta gramas em um cartucho de extração.
A cultivar Pinhão manso foi selecionada para o cultivo na região
semiárida brasileira por mostrar boa adaptação ao ecossistema em
que se utiliza plantio e colheita manual, baixo uso de insumos e
precipitação adequada de desenvolvimento da planta, comprovado
pelo presente trabalho, visto que o teor de óleo obtido da amostra
após seis horas de extração Soxhlet, resultou em 25,33% a 32,36%
por 50g de sementes. De acordo com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, resolução RDC n° 270, de 22 de setembro de
2005 estabelece um valor máximo de índice de acidez de 4,0 mg de
KOH/g de óleo refinado para óleos vegetais comestíveis. O índice de
acidez foi de 3,1mg de KOH/g abaixo do recomendado pelas normas
da ANVISA, podendo-se então, ser considerado um óleo de tipo 1.

OIL CONTENT IN SEEDS Jatropha
INTRODUCED IN SOUTH CENTRAL REGION
CEARÁ “MUNICIPALITY Iguatu”
ABSTRACT
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Vegetable oils have been considered alternatives to the use of oil
and its derivatives as raw material for fuel. The aim of this study
was to evaluate the oil content of Jatropha (Jatropha curcas L)
using ethanol as solvent, replacing hexane by Soxhlet method in
laboratory scale. The work was performed at the Laboratory of Food
Science, Federal Institute of Education, Science and Technology of
Ceara - IFCE Campus Iguatu. We used seeds of Jatropha Commercial
2013 cultivated in the municipality of Iguatu - Ceará. The seeds were
dried at 80 ° C in an oven for a period of 20 hours, and processed
on an industrial blender. This material were collected fifty grams in
a cartridge extraction. We used seeds of Jatropha commercial 2013
cultivated in the municipality of Iguatu - Ceará. The seeds were dried
at 80°C in an oven for a period of 20 hours, and processed on an
industrial blender. . The cultivar was selected for jatropha cultivation
in the Brazilian semiarid region by showing good adaptation to the
ecosystem in which it uses manual planting and harvesting, lowinput and adequate rainfall of plant development, evidenced by
this study, since the content of oil sample obtained after six hours
of Soxhlet extraction resulted in 25.33% to 32.36% by 50g of seed.
According to the National Health Surveillance Agency, Resolution
RDC No. 270 of September 22, 2005 establishes a maximum acid
number of 4.0 mg KOH / g of oil refined edible vegetable oils. The
acid was 3,1mg KOH / g below the standards recommended by the
ANVISA, then-may be considered a type of oil 1.
KEY-WORDS: Extraction, Jatropha curcas L, extraction time.

INTRODUÇÃO

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) da família das euforbiáceas é
uma oleaginosa com teor de óleo de 40 a 60%. Ele tem sido motivação
de diversos estudos por ser uma planta com potencial para matériaprima na produção de biodiesel. O biodiesel e produzido a partir
da reação de transesterificação entre óleos vegetais puros ou usados,
ou gordura animal com um álcool (etanol ou metanol) resultando
em compostos conhecidos como ésteres de ácidos graxos (etílicos
ou metílicos). Diversas espécies vegetais no Brasil podem ser
utilizadas para produção do biodiesel, tais como mamona, dendê
(palma), girassol, babaçu, algodão e soja. Dentre as oleaginosas, o
pinhão-manso tem-se destacado como uma planta perene, rustica
e de fácil adaptação em condições edafoclimaticas (SATURNINO
et al., 2005). Uma das grandes vantagens do pinhão-manso é o seu
longo ciclo produtivo que pode chegar a 40 anos e manter a média
de produtividade de 2 ton/ha, além de ser uma cultura adaptável
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Devido ao atual ritimo de exploração do petróleo, a diminuição
das reservas, a alta dos preços, bem como as bruscas mudanças
climáticas globais o mundo tem procurado dar atenção especial as
fontes de energia renováveis. Dentre as fontes renováveis os óleos
vegetais para a produção de combustíveis aparecem em muito paises
como um fonte viável econômica, social e sustentável. O Brasil se
destaca devido ao seu grande pontencial de matéria-prima vegetal,
sendo o pais que possui a maior área verde cultivável do mundo e
tem disponível elevada quantidade de mão-de-obra (Bilich e Silva,
2006). Embora o interesse por óleos vegetais como matéria-prima
para combustíveis não seja um assunto recente, tomou grande
impulso recentemente pela necessidade de se dispor de fontes de
energia alternativas ao uso do petróleo e seus derivados (KNOTHE,
2001). Durante os anos 80, o PROALCOOL (Programa Nacional
do Álcool) direcionou os esforços em pesquisas com a cana-deaçúcar, entretanto, desde 2002, com a criação do Pro biodiesel, a
atenção sobre a biomassa como fonte alternativa de energia voltou
a ser ampliada para diferentes espécies, sobretudo as oleaginosas
(PARENTE 2003).

a pequenas propriedades com a mão-de-obra familiar disponível
(ARRUDA et al., 2004).
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E um arbusto resistente a seca e tem seu cultivo predominante na
América Central e Sul, Sudeste Asiático, Índia e África (SCHMOOK
& SERRALTA-PERAZA, 1997; GUBITZ et al., 1999). Pode ser
cultivada em áreas de solos pouco férteis e de clima desfavorável a
maioria das culturas alimentares tradicionais como, por exemplo,
no semi-arido nordestino. No sentido de corroborar com o potencial
do Pinhão Manso e servir de subsídio para a inserção do mesmo
na cadeia produtiva do biodiesel. A busca por matérias-primas de
baixo custo para a produção de biodiesel tornou-se necessária, tanto
do ponto de vista tecnológico, como econômico (Jasper, 2009). No
entanto, a extração de óleos vegetais passa a ser considerado o ponto
mais importante da tecnologia de produção de biocombustíveis.
Para a extração de óleos vegetais diferentes métodos podem ser
utilizados como a prensagem mecânica, extração com solvente e
extração com fluído supercrítico. Pelo método de extração com
solvente de Soxhlet obtém-se maior quantidade de óleo em relação
a outros métodos, pois a amostra permanece em contato com o
solvente pela evaporação e condensação do mesmo sobre a amostra.
(Brum et al., 2009).
O etanol (CH3CH2OH), também chamado álcool etílico pode ser
utilizado como solvente na extração de óleos dos grãos ou farelo.
É bastante utilizado e seu ponto de ebulição é 78° C (Fmaia, 2002).
O autor relata o uso de hexano sendo um hidrocarboneto alcano
com a fórmula química CH3(CH2)4CH3 solvente inerte em reações
orgânicas com ponto de ebulição de 69°C.
Em trabalho Anthonisen (2007) avaliou a eficiência do etanol na
extração do óleo de sementes de mamona comparando-a com a
extração utilizando hexano. O etanol constitui uma alternativa na
extração, pois o óleo da mamona é um óleo rico em ácido graxo
ricinoléico, que é solúvel em álcool.
Drummond et al. (2006) também utilizando etanol como solvente na
extração do óleo da mamona diminui os custos do processo, tornando

o produto menos poluente. Segundo Oliveira et al. (2009) avaliaram
as características e composição do óleo dos gêneros Jatropha curcas
e Jatropha gossypiifolia para aplicação na produção do biodiesel. As
sementes foram moídas e secas em estufa a 70ºC por 12 horas. O
óleo foi extraído com n-hexano em Soxhlet e o rendimento obtido
foi de 31,6 (m/m %) para Jatropha curcas. O objetivo desse trabalho
foi a extração por solvente do óleo do pinhão manso, em diferentes
tempos utilizando o etanol em substituição do hexano, utilizando o
método Soxhlet em escala laboratorial.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O material utilizado para as análises foram as sementes de Pinhão
Manso (Jatropha curcas L) colhidas no município de Iguatu - Ceará,
na área de pesquisa das bacias hidrográfica do grupo (MASSA) do
IFCE campus Iguatu no ano de 2013. As sementes foram colhidas
e levadas até ao Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Ceará - Campus Iguatu onde
foram imediatamente secadas a 80ºC em estufa por 20 horas, e em
seguida processadas em liquidificador industrial. Deste material
foram recolhidos cinquenta gramas de semente em um cartucho de
extração, transferido em seguida para o extrator de gordura do tipo
SOXHLET (ma-487/6/250). O equipamento foi acoplado aos demais
componentes do conjunto de extração (balão de fundo chato e
condensador de bolas) e o sistema foi submetido a aquecido em manta
elétrica, tão logo 150 ml de Etanol absoluto fossem transferidos para o
balão de fundo chato. Ao final de 6 (seis) horas da extração, o solvente
foi evaporado no Evaporador rotativo á vácuo (>ma - 120/v) e o teor
de lipídios determinado pela relação percentual de massas do óleo
obtido e de sementes submetidas à extração em becker previamente
tarado. Foram realizadas análises de acidez titulável, segundo IAL
(1985). Para a determinação do teor de óleo nas sementes, adotou-se
a metodologia oficial da( AOCS, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta para diferentes oleaginosas o teor de óleo que
pode ser extraído, a produtividade e o rendimento em óleo por hectare.

Engenharia Agrícola

3740

O pinhão-manso, também é uma oleaginosa que tem grande
potencial para ser usada como fonte de óleo para fazer biodiesel,
mas ainda está em fase de estudos para ser empregado com esta
finalidade. A mamona, por sua vez, também possui elevado teor
de óleo. Porém o biodiesel oriundo de tal óleo apresenta problemas
como elevada viscosidade. Sendo assim, seu uso puro não é indicado,
mas sim como um aditivo para o biodiesel de outras oleaginosas e
para o diesel. (MAURO, 2010).
O teor de óleo extraído foi calculado pela razão entre a massa de
óleo obtida e a massa de amêndoa. Quando falamos de extração a
literatura destaca o hexano como o melhor solvente para este tipo de
trabalho. Para Freitas (2010), o hexano mostrou ser, em termos de
extração, um solvente melhor que o etanol, tendo proporcionado teor
de óleo superior em cerca de 50 %, para a extração em temperatura
acima da ebulição do solvente e tempo de extração de 2 horas (46,5 %
para o hexano e 30,2 % para o etanol). Teixeira (1987) constatou que
para Jatropha curcas L, há diferença quanto ao teor e composição do
óleo em função da localidade, tratos culturais e variedades. Segundo
este autor, o teor de óleo na semente variou de 23 a 34 %. Em quanto
os resultados obtidos na determinação no teor de óleo do Pinhão
manso comercial variou de 25,33 % a 32,36 (Tabela 2).

Tabela 2: Avaliação do teor de óleo em Sementes de pinhão manso
através de métodos analíticos.
ÓLEO NA MATÉRIA FRESCA
EXTRAÇÃO*/HORA

Soxhlet (%)

1

25,33

2

28,43

3

30,16

4

31,06

5

31,46

6

32,36
Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações finais
A técnica analítica de extração usando Etanol como solvente pelo
método Soxhlet é eficiente e precisa na determinação do teor de óleo
das sementes de Pinhão Manso comercial. De acordo com algumas
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De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução
RDC n° 270 de 22 de setembro de 2005, estabelece um valor máximo
de acidez de 4,0 mg de KOH/g para óleos vegetais comestíveis.
Segundo padrões internacionais (AOCS, 2006) o valor máximo de
acidez para óleos refinados também é 4(quatro). Nesse trabalho o
índice encontrado de acidez na amostra foi baixo (3,1 mg KOH/g).
Portanto este óleo pode ser classificado comercialmente como óleo
do tipo 1. Provavelmente isso se deve as condições de temperatura
e umidades altas de armazenamento. Dessa forma, observa-se pela
literatura que todos os valores de caracterização físico-química são
muito variáveis, e podem depender de diversos fatores como tratos
culturais, características edafoclimáticas, altitude, regime de chuvas e
outros, os quais poderão afetar sensivelmente a composição química
do óleo de Jatropha curcas L. Ressalte-se também que a área de onde
foram colhidas as sementes usadas neste experimento não passou por
nenhum tipo de manejo agrícola, seja adubação ou correção da acidez
do solo. Sendo assim pode-se dizer que estes resultados podem ser
melhorados significativamente com a aplicação de tratos culturais.

literaturas e grupo de pesquisa pelo desenvolvimento da cultivar
esta foi selecionada para o cultivo na região semiárida brasileira por
mostrar boa adaptação ao ecossistema em que se utiliza plantio e
colheita manual, baixo uso de insumos e precipitação adequada ao
desenvolvimento da planta, que pode ser comprovado no presente
trabalho visto que o teor de óleo obtido da amostra após seis horas
de extração foi de 32,36%. Na avaliação da qualidade do óleo de
Pinhão-Manso para uso em reação de transesterificação pode-se
dizer que os resultados foram satisfatórios, apresentando um índice
de acidez estabelecido pela ANVISA e por Zagonel (2000).
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RESUMO
O modelo de Hargreaves-Samani (HS) para estimativa da
evapotranspiração de referência é muito aplicado no manejo de
irrigação em função da utilização de elementos meteorológicos
simples como a Temperatura. O objetivo deste estudo foi analisar
e validar o modelo proposto por Hargreaves-Samani, através da
calibração das constantes 0,0023 e 0,5, correlacionando com o
método de Penman-Monteith (PM), observando a variabilidade da
estimativa da evapotranspiração de referência para a cidade de Tauá
- CE. A calibração atingiu o seguinte resultado baseada na correlação
entre os métodos de PM e HS. O valor calibrado do parâmetro α foi de
0,000945, e o parâmetro β foi de 0,8476 o que resultou em melhores
estimativas da evapotranspiração de referência para a cidade de Tauá
- CE. -6,00° de latitude, -40,41° de longitude e altitude de 298,77 m.
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CHANGE IN ESTIMATE
EVAPOTRANSPIRATION REFERENCE WITH
CALIBRATION PARAMETERS OF EQUATION
HARGREAVES & SAMANI FOR THE
MUNICIPALITY OF TAUÁ, CEARÁ-BRAZIL
ABSTRACT
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Hargreaves-Samani model (HS) to estimate reference
evapotranspiration is widely applied in irrigation management for
the use of single meteorological elements such as temperature. The
aim of this study was to analyze and validate the method proposed
by Hargreaves-Samani model by calibrating the constants 0.0023
and 0.5, correlating with the Penman-Monteith (PM), observing
the variability of estimated reference evapotranspiration to the
city of Taua - CE. The calibration was following result based on the
correlation between PM and HS methods. The calibrated value of the
parameter α was 0.000945, and the parameter β was 0.8476 resulting
in better estimates of reference evapotranspiration for the city of
Taua - CE. -6.00° latitude, -40.41° longitude and altitude of 298.77 m.
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KEY-WORDS: Penman-Monteith. Semiarid. Evapotranspiration. Irrigation.

INTRODUÇÃO
O aumento na produtividade agrícola com a máxima eficiência
possível faz com que se utilizem diversas técnicas diferentes,
principalmente o uso de irrigação, em regiões áridas e semiáridas,
onde a escassez de água aliada à irregularidade das chuvas
compromete a produção. Sendo que o sucesso da agricultura
irrigada depende dentre outros fatores da uniformidade distribuição
de água em sistemas de irrigação. A busca por sistemas de irrigação
mais eficientes é de extrema importância, tendo em vista que
existe a tendência do aumento no custo da energia e de redução da
disponibilidade hídrica (MANTOVANI et al., 2007). Na atualidade
a principal preocupação é com a quantidade e a qualidade de água
disponível para múltiplos usos, levando em consideração que 70% da
água disponível é utilizada na irrigação, o manejo dessas tecnologias
busca aperfeiçoar a aplicação de água na agricultura. O volume de
água aplicado varia em função do clima, do ciclo vegetativo em qual
a cultura se encontra, do sistema de irrigação, e também do modelo
escolhido para se estimar a ETo..

Portanto, os objetivos desse trabalho foram: Calibrar o método
Hagreaves e Samani (1985) para a cidade de Tauá, no estado do
Ceará, correlacionando com o método de Penman-Monteith.
Calcular e comparar a evapotranspiração de referência (ETo) pelos
seguintes métodos: Penman Monteith (PM), Hargreaves & Samani
(HS), e Hargreaves e Samani calibrado (Hscal).
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O uso de novas tecnologias vem sendo a porta de saída para se
aperfeiçoar a agricultura irrigada, buscando desperdiçar o mínimo
de água possível sem afetar a produtividade. O conhecimento da
evapotranspiração de referência (ETo) é de fundamental importância
no manejo de irrigação, sendo o método de estimativa de ETo mais
preciso o de Penman-Monteith (PM) parametrizado pela FAO no
seu manual 56 (Allen et al., 1998). Ainda de acordo com mesmos
autores por ele ser mais exato pode ser usado para a calibração de
vários outros métodos de estimativas de ETo, dentre eles o método de
Hargreaves e Samani (1985), que é um modelo bastante simplificado
de se estimar a ETo por exigir somente temperatura do ar como
elemento meteorológico a ser medido.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados dados provenientes de uma estação meteorológica
convencional localizada no município de Tauá - CE. -6,00° de latitude,
-40,41° de longitude e altitude de 298,77 m. Dados estes disponibilizados
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET): temperatura
máxima (Tmax), média (Tmed) e mínima (Tmin) do ar, velocidade do
vento, insolação e umidade relativa do ar, dos anos de 1964 a 2012.
Para estimar a ETo e calibrar o modelo Hargreaves e Samani (1985) foi
utilizado o método de Penman-Monteith, parametrizado pela FAO no
seu manual número 56 (ALLEN et al., 1998):

Em que,
ETo - evapotranspiração de referência, mm dia-1;
Rn - radiação líquida total do gramado, MJ m-2 dia-1;
G - densidade do fluxo de calor no solo, MJ m-2 dia-1;
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Tm - temperatura média diária do ar, °C;
u2 -velocidade do vento média diária a 2 m de altura, m s-1;
es - pressão de saturação de vapor, kPa;
ea - pressão parcial de vapor, kPa;
es-ea - déficit de saturação de vapor, kPa;
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∆ - declividade da curva de pressão de vapor no ponto de Tm, kPa°C-1;
γ - coeficiente psicrométrico, kPa°C-1.
O modelo de Hargreaves e Samani é descrito pela seguinte equação
para estimativa da ETo utilizando apenas os valores de Tmax, Tmin, Tmed, Ra:

Em que,
ETo - Evapotranspiração de referência (mm dia-1);

α - É um parâmetro empírico, sendo utilizado o seu valor original
de 0,0023;
β - É um parâmetro empírico exponencial, sendo utilizado o seu
valor original de 0,5;
Tmax - Temperatura máxima do ar °C;
Tmin - Temperatura mínima do ar °C;
Tmed - Temperatura média do ar °C;
Ra - Radiação no topo da atmosfera(MJm-2 dia-1).
Foram calculadas médias mensais de ETo em ambas as metodologias,
PM e HS. Dados de ano impar foram utilizados para calibração e
os de ano par para validação, evitando assim a auto-correlação
dos resultados. Para a calibração utilizou-se o aplicativo Solver
do programa Microsoft Excel®. Para a comparação das estimativas
calculadas foi feito uma analise de erro médio (Em) utilizando à
seguinte formula:

Em que:
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X - estimativa de ETo por PM;
Y- estimativa analisada HS ou HScal.

Os resultados obtidos na calibração foram α (0,000945) e β (0,8476),
bem diferentes dos valores originais α (0,0023) e β (0,5), para a cidade
de Salt Lake City (Estados Unidos). Possivelmente o grande lago
que existe no local onde foram fixados originalmente os parâmetros
dessa equação (Hargreaves e Samani, 2003),e a quantidade intensa
de chuvas que se concentram no primeiro semestre em grande
parte do estado do Ceará causa essa alteração tão acentuada nas
constantes calibradas sendo que ambas as cidades se enquadram
nas características propostas para o modelo usado, região semiárida
e não litorânea.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ETo calculada por Hargreaves e Samani (HS) (TABELA 1),
superestimou os resultados obtidos pelo modelo de PenmanMonteith (PM). Já em relação ao modelo de Hargreaves e Samani
calibrado (HScal), sua correlação com PM foi bastante satisfatória,
diminuindo o erro da estimativa de ETo da equação original,
chegando a levar o erro a zero nos meses de Maio, Julho e Dezembro.
Tabela 1. Evapotranspiração de referência para o município de Tauá
- CE, e erro médio percentual entre os métodos utilizados.
Mês
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Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

EToHS(mm) EToPM(mm) EToHS cal
5,08
5,00
4,80
4,38
4,18
4,15
4,41
5,03
5,56
5,75
5,64
5,40

4,45
4,31
4,13
3,79
3,80
3,88
4,27
5,10
5,65
5,67
5,57
5,06

4,60
4,49
4,27
3,86
3,80
3,92
4,27
4,98
5,48
5,61
5,40
5,06

Erro
Erro Médio
Médio
PMxHS (%) PMxHScal (%)
38,85
2,05
47,18
3,08
45,58
2,04
34,68
0,45
14,95
0,00
7,29
0,18
1,93
0,00
0,45
1,40
0,83
2,87
0,67
0,45
0,57
2,75
11,49
0,00

Ainda de acordo com a Tabela 1, é observada uma exceção na
diminuição do erro médio nos meses de Agosto, Setembro e Novembro.
Nessa época do ano no estado do Ceará é registrado o período mais
quente e mais seco do ano, o que aumenta a adaptabilidade da
equação original para características da região do município de Tauá,
indicando que para uma correlação ainda maior da equação calibrada
com a correlação com o modelo de PM, portanto, seria necessária
uma dupla calibração dos parâmetros da equação HS, uma para o
período seco, e outra para o período chuvoso.
A variabilidade da média mensal de ETo (Figura 1), mostra o quanto a
calibração dos parâmetros da equação de HS é necessária, os valores
obtidos foram bem próximos de PM, sendo que a partir da segunda
metade do ano ambos os modelos (HS e HScal) se correlacionaram de
forma bastante satisfatória com a equação parametrizada pela FAO.

Isso mostra que o modelo de HS pode ser um substituto da equação
de PM para a cidade de Tauá, e aumenta ainda mais a importância
da sua calibração, visto a alta correlação da HScal com PM.

Figura 1: Média mensal de estimativa de ETo em função dos diferentes métodos para Tauá - CE

CONCLUSÃO
Conclui-se com esse trabalho que a calibração dos parâmetros do
modelo Hargreaves-Samani se faz necessária mesmo para regiões
semiáridas e não litorâneas, resultando em uma maior facilidade e
precisão na estimativa da evapotranspiração de referência.
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O presente trabalho tem por objetivo em caracterizar a bacia
hidrográfica do açude Monsenhor Tabosa sendo um dos principais
rios da bacia hidrográfica do Banabuiú, no município de Monsenhor
Tabosa, Ceará. Neste sentido, obteve-se inicialmente o Modelo
Numérico do Terreno (MNT) da missão SRTM, para a estimativa
dos principais parâmetros morfométricos relevantes para o estudo
do comportamento hidrológico da bacia, utilizando o sistema de
informações geográficas (SIG) ARCGIS 9.3 para o processamento e
análise dos dados da bacia. De posse da delimitação da área da bacia,
obtiveram-se diferentes características físicas, como: área da bacia,
perímetro, índice de circularidade, coeficiente de compacidade, fator
de forma, declividade, altitude, densidade de drenagem e ordem dos
cursos d’água. A área da bacia foi de 80,48 Km2, perímetro de 47,99
Km, comprimento da bacia de 12,55 Km, fator de forma de 0,51 com
tendência mediana alongada, coeficiente de compacidade de 1,50,
índice de circularidade de 0,44 e densidade de drenagem de 1,07 Km
Km-2. A bacia foi classificada de quarta ordem, demonstrando assim
uma ramificação significativa. Na bacia predomina-se relevo do tipo
suavemente ondulado a plano.

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION BASIN
RESERVOIR MONSENHOR TABOSA, CEARÁ
ABSTRACT
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This study aims to characterize the watershed weir Monsignor
Tabosa being one of the major rivers of the watershed of Banabuiú
in the municipality of Monsignor Tabosa, Ceará. In this sense, we
initially obtained the Digital Elevation Model (DEM) of the SRTM
mission, to estimate the main morphometric parameters relevant for
the study of the hydrological behavior of the basin, using geographic
information system (GIS) ArcGIS 9.3 for processing and analysis
of the basin. Possession of the delimitation of the area of the basin,
were obtained different physical characteristics, such as: basin area,
perimeter, circularity index, coefficient of compactness, shape factor,
slope, elevation, drainage density and order of watercourses. The
basin area was 80.48 km2, perimeter of 47.99 km, the basin length
of 12.55 km, form factor of 0.51 with a median trend elongated,
compactness coefficient of 1.50, circularity index 0.44 and drainage
density of 1.07 km km-2. The basin was ranked fourth order, thus
demonstrating a significant branching. Predominates in the basin is
gently undulating relief of the plan type.

Engenharia Agrícola
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INTRODUÇÃO
Uma bacia hidrográfica é definida como uma área de captação
natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos
para um único ponto de saída, seu exutório (SILVEIRA, 2001).
As características físicas de uma bacia hidrográfica tem estreita
correspondência entre o regime hidrológico, sendo, portanto de
grande utilidade prática o conhecimento desses elementos (VILLELA
& MATTOS, 1975). No entanto, o comportamento hidrológico da
bacia é influenciado pelo tipo de cobertura vegetal assim como pelas
características geomorfológicas (forma, relevo, geologia, solo, entre
outros) e do tipo da cobertura vegetal (LIMA, 1986).
No desenvolvimento de estudos ambientais é fundamental a análise
das características morfométricas de bacias hidrográficas. De acordo
com Tonello et al. (2006), as características físicas e bióticas de uma
bacia exercem importante papel nos processos do ciclo hidrológico
influenciando, dentre outros, a infiltração, a quantidade de água
produzida como deflúvio, a evapotranspiração e o escoamento
superficial e subsuperficial.

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais
comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou
ambientais. Para isso, tem sido comum a utilização de informações
de relevo em formato analógico, como mapas e cartas, o que
compromete a confiabilidade e a reprodução dos resultados devidos
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Atualmente, a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas
é feita com a integração de informações de relevo em ambiente
de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Este procedimento
pode ser realizado de modo manual ou automático (CARDOSO
et al., 2006). As informações de relevo são representadas por uma
estrutura numérica de dados correspondente à distribuição espacial
da altitude e da superfície do terreno, denominada modelo digital
de elevação (MDE). Esses modelos são obtidos, hoje, por meio da
interpolação de curvas de nível extraídas de uma carta topográfica
ou através de imagens de sensores remotos por meio do modelo
digital de elevação (MDE).

à carga de subjetividade inerente aos métodos manuais. Com o
advento e consolidação dos Sistemas de Informações Geográficas
e, consequentemente, o surgimento de formas digitais consistentes
de representação do relevo, como os Modelos Digitais de Elevação
(MDEs), métodos automáticos para delimitação de bacias, desde
então, têm sido desenvolvidos (GARBRECHT e MARTZ, 1999)
Objetivou-se com este trabalho determinar as características
morfométricas da bacia hidrográfica do açude Monsenhor Tabosa,
localizada no município de Monsenhor Tabosa no Estado do Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O açude Monsenhor Tabosa está situado no Rio Quixeramobim,
sendo um dos principais rios da bacia hidrográfica do Banabuiú, no
município de Monsenhor Tabosa, Ceará (FIGURA 1). A construção
do açude foi concluída em 1998, tendo como principal função suprir
a necessidade de água da população urbana deste município. A bacia
em estudo possui vegetação do tipo caatinga arbustiva aberta, floresta
caducifólia espinhosa e floresta subcaducifolica tropical pluvial, com
precipitação média anual histórica de 646,6 mm, com clima Tropical
quente semiárido, com chuvas concentradas de fevereiro à abril.
(GOVERNO DO CEARÁ, 2014).

Figura 1: Localização da bacia do açude Monsenhor Tabosa - CE.

A determinação da área da bacia foi realizada utilizando-se rotinas
especificas do software ArcGIS 9.3. A declividade da bacia foi obtida
através do Modelo Digital de Elevação (MDE). Este dado foi gerado
a partir sensor Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Estas
imagens possuem resolução espacial de 92 m2 possuem variação de
cotas de 1 m e para a visualização dessas imagens foi utilizado o
software ArcVIEW e Arc/INFO versão 9.3.
De posse da delimitação da área da bacia, obtiveram-se diferentes
características físicas, como: área da bacia, perímetro, índice de
circularidade, coeficiente de compacidade, fator de forma, declividade,
altitude, densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água.
Índice de Circularidade
Segundo Miller (1953 apud CHRISTOFOLETTI, 1974)
simultaneamente ao coeficiente de compacidade, o índice de
circularidade tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima
da forma circular e diminui à medida que a forma torna alongada.
Para isso, utilizou-se a seguinte equação 1:
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Onde:
IC - Índice de circularidade;
A - Área de drenagem (m²);
Coeficiente de Compacidade
O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia
com um círculo. Constitui a relação entre o perímetro da bacia
e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia. De
acordo com Villela e Mattos (1975), esse coeficiente é um número
adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente
de seu tamanho. Quanto mais irregular for à bacia, maior será o
coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade
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P - Perímetro da bacia (m).

corresponderia a uma bacia circular e, para uma bacia alongada,
seu valor é significativamente superior a 1. Uma bacia será mais
suscetível a enchentes mais acentuadas quando seu Kc for mais
próximo da unidade. O Kc foi determinado baseado na seguinte
equação 2:

Onde:
Kc - Coeficiente de compacidade
P - Perímetro da bacia (m)
A - Área de drenagem (m²)
Fator de Forma
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Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, correspondendo
à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia (da foz
ao ponto mais longínquo do espigão). A forma da bacia, bem como
a forma do sistema de drenagem, pode ser influenciada por algumas
características, principalmente pela geologia. Podem atuar também
sobre alguns processos hidrológicos ou sobre o comportamento
hidrológico da bacia. Segundo Villela e Mattos (1975), uma bacia
com um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra
de mesmo tamanho, porém com fator de forma maior. O fator de
forma (F) foi determinado, utilizando-se a seguinte equação 3:

Onde:
Kf - Fator de forma
A - Área de drenagem (m²)
L - Comprimento do eixo da bacia (m)

Declividade e Altitude
O Modelo Digital de Elevação (MDE) também serviu para gerar o
Plano de Informação da declividade e altitude da bacia. As classes
de declividade foram separadas em seis intervalos distintos,
sugeridos pela Embrapa (1979), conforme mostrado na Tabela 1 e
correlacionadas com a curva de distribuição de declividade com os
valores obtidos.
A altitude foi representada pela curva hipsométrica que é aplicada
na variação da elevação dos vários terrenos da bacia como sugere
Villela e Mattos (1975).
Tabela 1: Classificação da declividade.
Declividade (%)

Discriminação

0a3

Relevo plano

3a8

Relevo suavemente ondulado

8 a 20

Relevo ondulado

20 a 45

Relevo fortemente ondulado

45 a 75

Relevo montanhoso

> 75

Relevo fortemente montanhoso
Fonte: Embrapa (1979).
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A ordem dos cursos d’água pode ser determinada seguindo a
hierarquia de Strahler (1964), em que os canais sem tributários são
designados de primeira ordem e a junção de dois de primeira ordem
origina um de segunda ordem, e assim sucessivamente, sendo que a
junção de um curso de ordem inferior com um superior não altera
a ordem deste.
Densidade de Drenagem
O sistema de drenagem é formado pelo rio principal e seus tributários.
Segundo Villela e Mattos (1975) seu estudo indica a maior ou
menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, sendo,
assim, o índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema
de drenagem, ou seja, fornece uma indicação da eficiência da
drenagem da bacia, sendo expressa pela relação entre o somatório
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Ordem

dos comprimentos de todos os canais da rede – sejam eles perenes,
intermitentes ou temporários - e a área total da bacia. O índice foi
determinado utilizando a equação 4:

Onde:
Dd - Densidade de drenagem (km/km²)
Lt - Comprimento total de todos os canais (km)
A - Área de drenagem (km²)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A área de drenagem encontrada na bacia do açude Monsenhor Tabosa
foi de 80,48 Km² e perímetro de 47,99 Km. Ainda de acordo com a
Tabela 2, pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do açude Monsenhor
Tabosa encontra-se com tendência mediana a grandes enchentes em
condições normais de precipitação. Assim, há uma indicação de que a
bacia não possui forma circular, possuindo, portanto, uma tendência
de forma alongada. Tal fato pode ainda ser comprovado pelo índice de
circularidade, possuindo um valor de 0,44. De acordo com Schumm
(1956), valores maiores que 0,51 mostram que a bacia tende a ser mais
circular favorecendo os processos de inundação (picos de cheias); já
os valores menores que 0,51 sugerem que a bacia tende a ser mais
alongada contribuindo para o processo de escoamento. Oliveira
et al. (2010) estudando a caracterização morfométrica de bacias
hidrográficas através de dados SRTM encontrou resultado igual com
(IC) de 0,44. Em bacias com forma circular, há maiores possibilidades
de chuvas intensas ocorrerem simultaneamente em toda a sua
extensão, concentrando grande volume de água no tributário principal
(CARDOSO et al., 2006).
Tabela 2: Características físicas da bacia hidrográfica do açude
Monsenhor Tabosa - CE.

Características Físicas
Área (km²)

Resultados
80,48

Área (ha)

8.047,85

Perímetro (km)

47,99

Comprimento do rio principal (km)

13,09

Comprimento total dos rios (km)

85,77

Comprimento da Bacia (km)

12,55

Coeficiente de Compacidade (Kc)

1,50

Fator de Forma (Kf)

0,51

Índice de Circularidade (Ic)

0,44

Densidade de Drenagem (Dd)

1,07

Ordem (Strahler)

4

Altitude Máxima (m)

1.120,81

Altitude Mínima (m)

652,13

Altitude Média (m)

723,87

Declividade Máxima (%)

70,21

Declividade Mínima (%)

0,00

Declividade Média (%)

7,11

2

Bacia Hidráulica (km )

1,45

Bacia Hidráulica (ha)

144,71

Perímetro do Açude
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15,71

O índice de densidade de drenagem segundo Villela e Mattos (1975)
pode variar entre 0.5 km/km², para bacia com drenagem pobre e,
3,5 km/km² ou mais, para bacias bem drenadas, assim, com valor de
1,07 km/km² encontrado para bacia em estudo possui uma regular
capacidade de drenagem.
O método de Strahler (1964) foi utilizado nesse estudo para a
classificação morfométrica da drenagem, assim, de acordo com
sua hierarquização da rede de drenagem, a bacia apresentou ser
de 4ª ordem, demonstrando assim uma ramificação significativa,
considera-se que, quanto mais ramificada for à rede, mais eficiente
será o sistema de drenagem.
Na Tabela 3, apresentam-se as informações quantitativas associadas
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Fonte: Próprio Autor.

à declividade do terreno da bacia. Observa-se, nessa tabela, que a
maior parte do relevo corresponde a um relevo suavemente ondulado
(60,43%) e plano (16,97%) (EMBRAPA, 1979), onde a declividade
média foi de 0,0711 m/m e máxima de 0,7021 m/m. A classe de
relevo da bacia classificada como ondulado, apresenta 16,88 % da
área total da bacia (13,58 Km2), enquanto que a classe classificada
como relevo fortemente ondulado corresponde em relação ao total
da área da bacia 5,48 % (4,41Km2). A classe de relevo montanhoso
corresponde em 0,24 % (0,20 Km2).
Tabela 3: Distribuição das classes de declividade da bacia hidrográfica
do açude Monsenhor Tabosa - CE, segundo a EMBRAPA (1979).
Declividade (%)
0à3
3à8
8 à 20
20 à 45
45 à 75
> 75
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Discriminação
Relevo plano
Relevo suavemente ondulado
Relevo ondulado
Relevo fortemente ondulado
Relevo montanhoso
Relevo fortemente montanhoso

%

km2

16,97
60,43
16,88
5,48
0,24
0,00

13,66
48,63
13,58
4,41
0,20
0,00

Na Figura 2a apresenta o mapa de declividade da bacia. A declividade
do terreno da bacia, verifica-se predominância das classes de
relevo suavemente ondulado e plano, conforme a classificação da
EMBRAPA (1979), com valores de 60,43 % (48,63 Km2) e 16,97 %
(13,66 Km2) da área total da bacia, respectivamente. Para a classe
de relevo fortemente montanhoso a percentagem é igual a zero, ou
seja, a bacia não apresenta relevo classificado nessa classe (Tabela 3).
De acordo com Ramalho Filho e Beek (1995), as áreas com relevo
plano a moderadamente ondulado são indicadas e muito utilizadas
para realização de plantios de culturas anuais, adotando-se práticas
conservacionistas de solo a fim de controlar processos erosivos.
Já as áreas com relevo ondulado são propícias para a exploração
de culturas permanentes, visto que tal plantio garante uma maior
proteção ao solo. Áreas com declive de 20 a 45% são mais indicadas
para o desenvolvimento de atividades silviculturais e pecuaristas,
além de servirem para se fazer a conservação ambiental. Classes
com declividade superior a 20%, a acentuação do relevo aumenta o

escoamento superficial na maior parte dos solos, fato que pode gerar
sérios prejuízos com a erosão.
(a)

(b)

Figura 2: Distribuição das classes de declividade (a) e altitude (b) do açude Monsenhor Tabosa - CE

A Figura 2b apresenta o comportamento espacial da altitude, com
máxima de 1120,81, mínima de 652,13 e média de 723,87 m. O relevo
exerce influencia no perfil do solo, nas relações de precipitação e
deflúvio da bacia hidrográfica devido ao aumento da velocidade do
escoamento superficial, reduzindo a possibilidade da infiltração de
água no solo (CARDOSO et al., 2006; COUTINHO et al., 2011).
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A caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do açude
Monsenhor Tabosa aponta para uma bacia com tendência mediana
alongada, sendo comprovado pelo índice de circularidade, coeficiente
de compacidade e fator de forma;
A densidade de drenagem é de 1,07 km/km², podendo-se afirmar
que a bacia em estudo possui uma regular capacidade de drenagem;
A bacia é de quarta ordem, apontando que o sistema de drenagem
possui boa ramificação;
As características da declividade da bacia indicam que 60,43% da área
possuem relevo levemente ondulado e altitude média de 723,87m.
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ESTUDO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE
E. B. Silva [IC]¹ | J. R. Araújo Neto [PQ]1 | J. B. Brasil [IC]1
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RESUMO
Realizar um estudo sobre a precipitação de uma região e até mesmo
a sua variação ao longo do tempo é de suma importância para a
prospecção de projetos voltados para a área da irrigação, e inclusive
agricultura familiar. Nesse sentido, o presente trabalho teve como
objetivo principal verificar mensalmente a precipitação nos últimos
39 anos e a influência dos eventos El Niño e La Niña na precipitação
anual no município de Iguatu, Ceará. Para estimar a distribuição
de precipitação ao longo do ano, médias mensais e sazonais da
precipitação, empregou-se uma série histórica pluviométrica de 39
anos, período de janeiro de 1974 a dezembro de 2012, provenientes da
estação meteorológica da FUNCEME, com coordenadas geográficas
latitude 6° 20’ 53” S e longitude de 39° 18’ 24” W. Verificou-se que o
mês mais chuvoso foi o mês de março, com 22% de toda precipitação
anual, e o ano com o maior índice de pluviosidade foi o de 1985, com
2.076 mm, enquanto o de menor índice foi o de 1983, com 433,1
mm. A variação da precipitação no município de Iguatu-CE ocorre
de forma irregular durante todo o ano e em diferentes anos.
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RAINFALL STUDY OF THE MUNICIPALITY OF
IGUATU-CE
ABSTRACT
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Conduct a study on the precipitation of a region and even its variation
over time is of paramount importance for prospecting projects for
the area of irrigation, and even family farming. In all, the present
study aimed to verify monthly rainfall for the last 39 years and the
influence of El Niño and La Niña in annual precipitation in the city
of Iguatu - Ce. To estimate the distribution of rainfall throughout the
year , monthly and seasonal mean rainfall, we used a rainfall time
series of 39 years from January 1974 to December 2012, from the
FUNCEME weather station with latitude geographic coordinates 6°
20’ 53” S and longitude 39° 18’ 24” W. it was found that the rainiest
month was the month of March , with 22% of all annual rainfall, and
the year with the highest rainfall was 1985 to 2076 mm, while the
lowest rate was 1983 with 433.1 mm. The variation in rainfall in the
municipality of Iguatu - CE occurs irregularly throughout the year
and in different years.
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KEY-WORDS: rain, weather events, temporal distribution, semiarid.

INTRODUÇÃO
O conhecimento a respeito das precipitações assume compromisso
fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de uma
região ou uma bacia hidrográfica, desta forma a estimativa de seus
valores mais prováveis, a identificação das áreas de ocorrência e a
regularidade que as mesmas se distribuem, constituem informações
imprescindíveis para o planejamento hídrico (SALGUEIRO, 2005).
O setor Norte do Nordeste do Brasil, climatologicamente apresenta
o seu período chuvoso centrado no quadrimestre fevereiro a
maio (ALVES & REPELLI, 1992). A ocorrência de chuvas durante
a chamada pré-estação, período que compreende os meses de
novembro a janeiro, é fundamental para amenizar os problemas
de estiagem decorrente do reduzido índice pluviométrico entre os
meses de junho a outubro nesta região. Na maioria dos anos 80%
do total anual da precipitação se concentram nos seis primeiros
meses do ano, enquanto os 20% restantes se distribuem ao longo dos
últimos seis meses (ALVES et al., 1993).

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo principal
avaliar a distribuição de frequência da precipitação no município de
Iguatu - CE, e a influência dos eventos meteorológicos El Niño e La
Niña no fenômeno da precipitação.

MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Iguatu está localizado no Nordeste do Brasil, na
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Segundo Pereira et al.(2011), apesar da estabilidade temporal
verificada no regime climático sazonal da região, não raro são
observadas variações climáticas bruscas, alterando o padrão
climático esperado para uma determinada época. Essas variações
têm origem em fenômenos de circulação atmosférica oriundos de
alterações nos gradientes de pressão, responsáveis pela formação de
ventos que modificam a estrutura de circulação global, causando
fenômenos diversos. Dentre eles, destacam-se o El Niño (EN) e a La
Niña (LN) causando anomalias diversas na precipitação do Nordeste
do Brasil (MARIN et al., 2000).

região Centro Sul do estado do Ceará, ilustrado na Figura 1. O clima
caracteriza-se como muito quente e semiárido, com temperaturas
médias entre 26° a 29°C e pluviosidade anual média de 980 mm. A
vegetação predominante é a caatinga arbustiva densa e os solos são
podzólicos, litólicos, solos aluviais e vertissolos.
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Figura 1: Localização do município de Iguatu, Ceará.

Para caracterizar a precipitação pluviométrica da cidade de Iguatu,
e sua relação com fenômenos meteorológicos, como El Niño e La
Niña foram utilizados dados de 39 anos, período de janeiro de
1974 a dezembro de 2012 provenientes da estação meteorológica
da FUNCEME, com coordenadas geográficas latitude 6° 20’ 53” S e
longitude de 39° 18’ 24” W.
A partir dos dados obtidos, foram elaborados gráficos de variações
anuais, médias mensais e sazonais da precipitação, para representar
de forma satisfatória o regime pluviométrico da região.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 2a estão representadas as médias dos respectivos meses
durante o período de janeiro de 1974 a dezembro de 2012, nela

percebe-se que o período mais chuvoso está compreendido entre os
meses de janeiro a maio de todos os anos avaliados, apresentando
84% de todas as precipitações anuais.

Figura 2a: Distribuição da média mensal dos anos avaliados da precipitação no município de Iguatu-CE.

Observa-se também, que o mês mais chuvoso é o mês de março
apresentando cerca de 22% de toda precipitação anual; e o
meses menos chuvosos são os de agosto, setembro e novembro,
apresentando cada 1% de toda precipitação.
Lima (2013), estudando a variabilidade da precipitação pluviométrica
de um município de Caicó-RN, observou para chuva média mensal,
maiores índices no período de janeiro a maio e menores de Junho
a dezembro, coincidindo com os resultados obtidos nesse estudo.
Andrade (2011) estudando o estado do Pará encontrou resultados
semelhantes ao deste estudo, mesmo sendo em regiões diferentes.
Na Tabela 1, são amostrados os anos de ocorrência dos eventos El
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De acordo com Molion e Bernardo (2002), isso ocorre devido a Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT) migrar de uma posição mais
ao norte, cerca de 14ºN em agosto-setembro, para a posição mais
ao sul, cerca de 4ºS, durante março-abril, sendo este o principal
mecanismo responsável pelas chuvas que ocorrem no norte do
Nordeste do Brasil (NNE), durante sua estação chuvosa principal,
entre fevereiro e maio.

Niño e La Niña. Verifica-se na Figura 3 a variação da precipitação
durante todos os anos estudados, na qual se observa que no ano de
1985 obteve-se a maior precipitação dos anos em estudo, sendo ano
também de ocorrência do evento La Niña, onde as precipitações
tendem a estarem acima da média anual, e no ano de 1983 a
menor precipitação, ano de ocorrência do evento El Niño, no qual
a tendência é que as precipitações estejam abaixo da média das
precipitações anuais. Pode-se notar também que os eventos El Niño
e La Niña ocorrem sequencialmente, ou seja, na medida em que um
termina o outro tende a começar, variando seu período. Segundo
Pereira (2011), estudando a variação da precipitação no município
de Caicó-Rn em todos os acontecimentos do evento El Niño cerca de
50% dos mesmos apresentaram precipitação abaixo da média anual.
Bezerra (2003), estudando as décadas de 80 e 90, observou que
cientistas analisando as variações climáticas do planeta descobriram
que o evento El Niño não ocorre sozinho.
Tabela 1: Anos de eventos de El-Niño e La-Ninã.
ANOS DE OCORRÊNCIA DOS EVENTOS EL NIÑO E LA NIÑA
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El Niño
1972-1973
1976-1980
1982-1983
1986-1988
1990-1995
1997-1998
2002-2007
2009-2010

La Niña
1973-1976
1983-1984
1984-1985
1988-1989
1995-1996
1998-2001
2007-2008
-

Fonte: http://enos.cptec.inpe.br/ - Figura 3: Variação da precipitação ao longo dos anos no município de Iguatu-CE e
as ocorrências do evento El Niño e La Niña.

CONCLUSÃO
A variação da precipitação no município de Iguatu-CE ocorre de
forma irregular durante todo o ano e em diferentes anos;
Os eventos El Niño e La Niña não estão bem compreendidos em
relação de sua influência direta na precipitação, tendo em vista que
eles não ocorrem sozinhos.
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O presente trabalho objetivou-se em caracterizar a bacia
hidrográfica do açude Monsenhor Tabosa sendo um dos principais
rios da bacia hidrográfica do Banabuiú, no município de Monsenhor
Tabosa, Ceará. Neste sentido, obteve-se inicialmente o Modelo
Numérico do Terreno (MNT) da missão SRTM, para a estimativa
dos principais parâmetros morfométricos relevantes para o estudo
do comportamento hidrológico da bacia, utilizando o sistema de
informações geográficas (SIG) ARCGIS 9.3 para o processamento e
análise dos dados da bacia. De posse da delimitação da área da bacia,
obtiveram-se diferentes características físicas, como: área da bacia,
perímetro, índice de circularidade, coeficiente de compacidade, fator
de forma, declividade, altitude, densidade de drenagem e ordem dos
cursos d’água. A área da bacia foi de 80,48 Km2, perímetro de 47,99
Km, comprimento da bacia de 12,55 Km, fator de forma de 0,51 com
tendência mediana alongada, coeficiente de compacidade de 1,50,
índice de circularidade de 0,44 e densidade de drenagem de 1,07 Km
Km-2. A bacia foi classificada de quarta ordem, demonstrando assim
uma ramificação significativa. Na bacia predomina-se relevo do tipo
suavemente ondulado a plano.

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION BASIN
RESERVOIR MONSENHOR TABOSA, CEARÁ
ABSTRACT
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The present study aimed to characterize in the watershed of the
reservoir Monsignor Tabosa being one of the major rivers of the
watershed of Banabuiú in the municipality of Monsignor Tabosa,
Ceará. In this sense, we initially got the Digital Elevation Model (DEM)
of the SRTM mission, to estimate the relevant main morphometric
parameters for the study of the hydrological behavior of the basin,
using geographic information system (GIS) ArcGIS 9.3 for processing
and analysis of the basin. Possession of the delimitation of the area of
the basin yielded different physical characteristics such as basin area,
perimeter, circularity index, coefficient of compactness, form factor,
slope, elevation, drainage density and order of watercourses. The basin
area was 80.48 km2, 47.99 km perimeter, length of 12.55 Km bowl,
shape factor of 0.51 with elongated median trend coefficient of 1.50
compactness, circularity index of 0.44 and drainage density of 1.07
km km - 2. The basin was ranked fourth order, thus demonstrating
a significant branching. Predominates in Bowl is gently undulating
relief type the plan.
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KEY-WORDS: Morphometry, watershed hydrology, semiarid.

INTRODUÇÃO
Uma bacia hidrográfica é definida como uma área de captação
natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos
para um único ponto de saída, seu exutório (SILVEIRA, 2001).
As características físicas de uma bacia hidrográfica tem estreita
correspondência entre o regime hidrológico, sendo, portanto de
grande utilidade prática o conhecimento desses elementos (VILLELA
& MATTOS, 1975). No entanto, o comportamento hidrológico da
bacia é influenciado pelo tipo de cobertura vegetal assim como pelas
características geomorfológicas (forma, relevo, geologia, solo, entre
outros) e do tipo da cobertura vegetal (LIMA, 1986).
No desenvolvimento de estudos ambientais é fundamental a análise
das características morfométricas de bacias hidrográficas. De acordo
com Tonello et al. (2006), as características físicas e bióticas de uma
bacia exercem importante papel nos processos do ciclo hidrológico
influenciando, dentre outros, a infiltração, a quantidade de água
produzida como deflúvio, a evapotranspiração e o escoamento
superficial e subsuperficial.

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais
comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou
ambientais. Para isso, tem sido comum a utilização de informações
de relevo em formato analógico, como mapas e cartas, o que
compromete a confiabilidade e a reprodução dos resultados devidos
à carga de subjetividade inerente aos métodos manuais. Com o
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Atualmente, a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas
é feita com a integração de informações de relevo em ambiente
de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Este procedimento
pode ser realizado de modo manual ou automático (Cardoso et
al., 2006). As informações de relevo são representadas por uma
estrutura numérica de dados correspondente à distribuição espacial
da altitude e da superfície do terreno, denominada modelo digital
de elevação (MDE). Esses modelos são obtidos, hoje, por meio da
interpolação de curvas de nível extraídas de uma carta topográfica
ou através de imagens de sensores remotos.

advento e consolidação dos Sistemas de Informações Geográficas
e, consequentemente, o surgimento de formas digitais consistentes
de representação do relevo, como os Modelos Digitais de Elevação
(MDEs), métodos automáticos para delimitação de bacias, desde
então, têm sido desenvolvidos (GARBRECHT e MARTZ, 1999).
Objetivou-se com este trabalho determinar as características
morfométricas da bacia hidrográfica do açude Monsenhor Tabosa,
localizada no município de Monsenhor Tabosa no Estado do Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O açude Monsenhor Tabosa está situado no Rio Quixeramobim,
sendo um dos principais rios da bacia hidrográfica do Banabuiú, no
município de Monsenhor Tabosa, Ceará (FIGURA 1). A construção
do açude foi concluída em 1998, tendo como principal função suprir
a necessidade de água da população urbana deste município. A
bacia em estudo possui vegetação do tipo caatinga arbustiva aberta,
floresta caducifólia espinhosa e floresta subcaducifolica tropical
pluvial, com precipitação média histórica de 646,6 mm, com clima
Tropical quente semiárido, com chuvas concentradas de fevereiro à
abril. (GOVERNO DO CEARÁ, 2014).

Figura 1: Localização da bacia do açude Monsenhor Tabosa - CE.

A determinação da área de drenagem da bacia foi realizada utilizandose rotinas especificas do software ArcGIS 9.3. A declividade da
bacia foi obtida através do Modelo Digital de Elevação (MDE).
Este dado foi gerado a partir sensor Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM). Estas imagens possuem resolução espacial de 92
m2 possuem variação de cotas de 1 m e para a visualização dessas
imagens foi utilizado o software ArcVIEW e Arc/INFO versão 9.3.
De posse da delimitação da área da bacia, obtiveram-se diferentes
características físicas, como: área da bacia, perímetro, índice de
circularidade, coeficiente de compacidade, fator de forma, declividade,
altitude, densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água.
Índice de Circularidade
Segundo Miller (1953 apud CHRISTOFOLETTI, 1974)
simultaneamente ao coeficiente de compacidade, o índice de
circularidade tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima
da forma circular e diminui à medida que a forma torna alongada.
Para isso, utilizou-se a seguinte equação 1:
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Onde:
IC - Índice de circularidade;
A - Área de drenagem (m²);
P - Perímetro da bacia (m).
O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia
com um círculo. Constitui a relação entre o perímetro da bacia
e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia. De
acordo com Villela e Mattos (1975), esse coeficiente é um número
adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente
de seu tamanho. Quanto mais irregular for à bacia, maior será o
coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade
corresponderia a uma bacia circular e, para uma bacia alongada, seu
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Coeficiente de Compacidade

valor é significativamente superior a 1. Uma bacia será mais suscetível
a enchentes mais acentuadas quando seu Kc for mais próximo da
unidade. O Kc foi determinado baseado na seguinte equação 2:

Onde:
Kc - Coeficiente de compacidade
P - Perímetro da bacia (m)
A - Área de drenagem (m²)
Fator de Forma

3780

Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo, correspondendo
à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia (da foz
ao ponto mais longínquo do espigão). A forma da bacia, bem como
a forma do sistema de drenagem, pode ser influenciada por algumas
características, principalmente pela geologia. Podem atuar também
sobre alguns processos hidrológicos ou sobre o comportamento
hidrológico da bacia. Segundo Villela e Mattos (1975), uma bacia
com um fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra
de mesmo tamanho, porém com fator de forma maior. O fator de
forma (F) foi determinado, utilizando-se a seguinte equação 3:
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Onde:
Kf - Fator de forma
A - Área de drenagem (m²)
L - Comprimento do eixo da bacia (m)
Declividade e Altitude
O Modelo Digital de Elevação (MDE) também serviu para gerar o
Plano de Informação da declividade e altitude da bacia. As classes
de declividade foram separadas em seis intervalos distintos,

sugeridos pela Embrapa (1979), conforme mostrado na Tabela 1 e
correlacionadas com a curva de distribuição de declividade com os
valores obtidos.
A altitude foi representada pela curva hipsométrica que é aplicada
na variação da elevação dos vários terrenos da bacia como sugere
Villela e Mattos (1975).
Tabela 1: Classificação da declividade.
Declividade (%)
0a3
3a8
8 a 20
20 a 45
45 a 75
> 75

Discriminação
Relevo plano
Relevo suavemente ondulado
Relevo ondulado
Relevo fortemente ondulado
Relevo montanhoso
Relevo fortemente montanhoso
Fonte: Embrapa (1979).

Ordem
A ordem dos cursos d’água pode ser determinada seguindo a hierarquia
de Strahler (1964), em que os canais sem tributários são designados de
primeira ordem e a junção de dois de primeira ordem origina um de
segunda ordem, e assim sucessivamente, sendo que a junção de um
curso de ordem inferior com um superior não altera a ordem deste.

3781

O sistema de drenagem é formado pelo rio principal e seus tributários.
Segundo Villela e Mattos (1975) seu estudo indica a maior ou
menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, sendo,
assim, o índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema
de drenagem, ou seja, fornece uma indicação da eficiência da
drenagem da bacia, sendo expressa pela relação entre o somatório
dos comprimentos de todos os canais da rede - sejam eles perenes,
intermitentes ou temporários - e a área total da bacia. O índice foi
determinado utilizando a equação 4:
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Densidade de Drenagem

Onde:
Dd - Densidade de drenagem (km/km²)
Lt - Comprimento total de todos os canais (km)
A - Área de drenagem (km²)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A área de drenagem encontrada na bacia do açude Monsenhor Tabosa
foi de 80,48 Km² e perímetro de 47,99 Km. Ainda de acordo com a
Tabela 2, pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do açude Monsenhor
Tabosa encontra-se com tendência mediana a grandes enchentes em
condições normais de precipitação. Assim, há uma indicação de que a
bacia não possui forma circular, possuindo, portanto, uma tendência
de forma alongada. Tal fato pode ainda ser comprovado pelo índice de
circularidade, possuindo um valor de 0,44. De acordo com Schumm
(1956), valores maiores que 0,51 mostram que a bacia tende a ser mais
circular favorecendo os processos de inundação (picos de cheias); já
os valores menores que 0,51 sugerem que a bacia tende a ser mais
alongada contribuindo para o processo de escoamento. Oliveira
et al. (2010) estudando a caracterização morfométrica de bacias
hidrográficas através de dados SRTM encontrou resultado igual com
(IC) de 0,44. Em bacias com forma circular, há maiores possibilidades
de chuvas intensas ocorrerem simultaneamente em toda a sua
extensão, concentrando grande volume de água no tributário principal
(CARDOSO et al., 2006).
Tabela 2: Características físicas da bacia hidrográfica do açude
Monsenhor Tabosa - CE.
Características Físicas
Área (km²)
Área (ha)
Perímetro (km)
Comprimento do rio principal (km)
Comprimento total dos rios (km)
Comprimento da Bacia (km)
Coeficiente de Compacidade (Kc)

Resultados
80,48
8.047,85
47,99
13,09
85,77
12,55
1,50

Fator de Forma (Kf)
Índice de Circularidade (Ic)
Densidade de Drenagem (Dd)
Ordem (Strahler)
Altitude Máxima (m)
Altitude Mínima (m)
Altitude Média (m)
Declividade Máxima (%)
Declividade Mínima (%)
Declividade Média (%)
Bacia Hidráulica (km2)
Bacia Hidráulica (ha)
Perímetro do Açude

0,51
0,44
1,07
4
1.120,81
652,13
723,87
70,21
0,00
7,11
1,45
144,71
15,71

Fonte: Próprio Autor.

O índice de densidade de drenagem segundo Villela e Mattos (1975)
pode variar entre 0.5 km/km², para bacia com drenagem pobre e,
3,5 km/km² ou mais, para bacias bem drenadas, assim, com valor de
1,07 km/km² encontrado para bacia em estudo possui uma regular
capacidade de drenagem.

Na Tabela 3, apresentam-se as informações quantitativas associadas
à declividade do terreno da bacia. Observa-se, nessa tabela, que a
maior parte do relevo corresponde a um relevo suavemente ondulado
(60,43%) e plano (16,97%) (EMBRAPA, 1979), onde a declividade
média foi de 0,0711 m/m e máxima de 0,7021 m/m. A classe de
relevo da bacia classificada como ondulado, apresenta 16,88 % da
área total da bacia (13,58 Km2), enquanto que a classe classificada
como relevo fortemente ondulado corresponde em relação ao total
da área da bacia 5,48 % (4,41Km2). A classe de relevo montanhoso
corresponde em 0,24 % (0,20 Km2).
Tabela 3: Distribuição das classes de declividade da bacia hidrográfica
do açude Monsenhor Tabosa - CE, segundo a EMBRAPA (1979).
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O método de Strahler (1964) foi utilizado nesse estudo para a
classificação morfométrica da drenagem, assim, de acordo com
sua hierarquização da rede de drenagem, a bacia apresentou ser
de 4ª ordem, demonstrando assim uma ramificação significativa,
considera-se que, quanto mais ramificada for à rede, mais eficiente
será o sistema de drenagem.

Declividade (%)
0à3
3à8
8 à 20
20 à 45
45 à 75
> 75
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Discriminação
Relevo plano
Relevo suavemente ondulado
Relevo ondulado
Relevo fortemente ondulado
Relevo montanhoso
Relevo fortemente montanhoso

%
16,97
60,43
16,88
5,48
0,24
0,00

km2
13,66
48,63
13,58
4,41
0,20
0,00

Na Figura 2a apresenta o mapa de declividade da bacia. A declividade
do terreno da bacia, verifica-se predominância das classes de
relevo suavemente ondulado e plano, conforme a classificação da
EMBRAPA (1979), com valores de 60,43% (48,63 Km2) e 16,97%
(13,66 Km2) da área total da bacia, respectivamente. Para a classe
de relevo fortemente montanhoso a percentagem é igual a zero, ou
seja, a bacia não apresenta relevo classificado nessa classe (Tabela 3).
De acordo com Ramalho Filho e Beek (1995), as áreas com relevo
plano a moderadamente ondulado são indicadas e muito utilizadas
para realização de plantios de culturas anuais, adotando-se práticas
conservacionistas de solo a fim de controlar processos erosivos. Já
as áreas com relevo ondulado são propícias para a exploração de
culturas permanentes, visto que tal plantio garante uma maior
proteção ao solo. Áreas com declive de 20 a 45% são mais indicadas
para o desenvolvimento de atividades silviculturais e pecuaristas,
além de servirem para se fazer a conservação ambiental. Classes
com declividade superior a 20%, a acentuação do relevo aumenta o
escoamento superficial na maior parte dos solos, fato que pode gerar
sérios prejuízos com a erosão.
(b)

Engenharia Agrícola

(a)

Figura 2: Distribuição das classes de declividade (a) e altitude (b) do açude Monsenhor Tabosa - CE

A Figura 2b apresenta o comportamento espacial da altitude, com
máxima de 1120,81, mínima de 652,13 e média de 723,87 m. O relevo
exerce influencia no perfil do solo, nas relações de precipitação e
deflúvio da bacia hidrográfica devido ao aumento da velocidade do
escoamento superficial, reduzindo a possibilidade da infiltração de
água no solo (CARDOSO et al., 2006; COUTINHO et al., 2011).

CONCLUSÃO
A caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do açude
Monsenhor Tabosa aponta para uma bacia com tendência mediana
alongada, sendo comprovado pelo índice de circularidade, coeficiente
de compacidade e fator de forma;
A densidade de drenagem é de 1,07 km/km², podendo-se afirmar
que a bacia em estudo possui uma regular capacidade de drenagem;
A bacia é de quarta ordem, apontando que o sistema de drenagem da
bacia é possui boa ramificação;
As características da declividade da bacia indicam que 60,43%
da área possuem relevo levemente ondulado e altitude média de
723,87m.
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DELIMITAÇÃO AUTOMÁTICA E
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA
DO AÇUDE ACARAÚ MIRIM, CEARÁ, BRASIL
R. F. Silva [IC]¹ | B. E. A. Barros [IC]¹ | J. R. Araújo Neto [PQ]1
H. A. Q. Palácio [PQ1 | j. C. Ribeiro Filho [IC]¹

RESUMO
O uso de métodos cartográficos tornase de grande precisão quando
manipulados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica
(SIG), softwares específicos para tratamento, armazenamento,
manipulação e visualização de dados espaciais. O objetivo do trabalho
foi delimita automaticamente e caracterizar a bacia hidrográfica
de Acaraú Mirim, Ceará. Neste sentido, obteve-se inicialmente
o Modelo Numérico do Terreno (MNT) da missão SRTM, para a
estimativa dos principais parâmetros morfométricos relevantes
para o estudo do comportamento hidrológico da bacia, utilizando
o sistema de informações geográficas (SIG) ArcGis 9.3 (ESRI) para
o processamento e análise dos dados da bacia. A bacia hidrográfica
do açude Acaraú Mirim possui uma área de 475,84 Km2 e perímetro
de 118,02 Km. A densidade de drenagem demonstra um sistema de
drenagem pobre. A bacia é de quinta ordem, e, as características da
declividade da bacia indicam que 34,42% da área possui relevo plano
e altitude média de 262,46m.
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AUTOMATIC DELINEATION OF
MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF
MIRIM ACARAÚ WEIR BASIN, CEARÁ, BRAZIL
ABSTRACT
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The use of cartographic methods becomes of great accuracy when
manipulated in a Geographic Information System (GIS), specific
software for processing, storage, manipulation and visualization
of spatial data environment. The objective of this study was to
characterize and automatically delimits the watershed Acaraú Mirim,
Ceará. In this sense, was originally obtained the Digital Elevation
Model (DEM) of the SRTM mission, to estimate the relevant main
morphometric parameters for the study of the hydrological behavior
of the basin, using geographic information system (GIS) ArcGIS 9.3
(ESRI) for processing and analysis of the basin. The catchment area
of the dam Acaraú Mirim has an area of 475.84 km2 and a perimeter
of 118.02 Km Drainage density demonstrates a poor drainage
system. The basin is fifth order, and the characteristics of the slope of
the basin indicate that 34,42% of the area has relief plan and altitude
of 262.46 m.
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KEY-WORDS: watershed management, morphometry, automatic delineation of
watersheds, reservoir.

INTRODUÇÃO
A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais
comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou
ambientais. Para isso, tem sido comum a utilização de informações
de relevo em formato analógico, como mapas e cartas, o que
compromete a confiabilidade e a reprodução dos resultados devidos
à carga de subjetividade inerente aos métodos manuais. Com o
advento e consolidação dos Sistemas de Informações Geográficas
e, consequentemente, o surgimento de formas digitais consistentes
de representação do relevo, como os Modelos Digitais de Elevação
(MDEs), métodos automáticos para delimitação de bacias têm sido
desenvolvidos desde então (GARBRECHT e MARTZ, 1999).

A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é um dos
primeiros e mais comuns procedimentos executados em análises
hidrológicas ou ambientais, e tem como objetivo elucidar as várias
questões relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental
local e regional (TEODORO et al., 2007).
Pelo caráter integrador, Guerra e Cunha (1996) citaram que as bacias
hidrográficas são consideradas excelentes unidades de gestão dos
elementos naturais e sociais, pois, nessa óptica, é possível acompanhar
as mudanças introduzidas pelo homem e as respectivas respostas
da natureza. Ainda de acordo com esses autores, em nações mais
desenvolvidas a bacia hidrográfica também tem sido utilizada como
unidade de planejamento e gerenciamento, compatibilizando os diversos
usos e interesses pela água e garantindo sua qualidade e quantidade.
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Uma bacia hidrográfica é definida como uma área de captação
natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos
para um único ponto de saída, seu exutório (SILVEIRA, 2001).
As características físicas de uma bacia hidrográfica tem estreita
correspondência entre o regime hidrológico, sendo, portanto de
grande utilidade prática o conhecimento desses elementos (VILLELA
& MATTOS, 1975). No entanto, o comportamento hidrológico da
bacia é influenciado pelo tipo de cobertura vegetal assim como pelas
características geomorfológicas (forma, relevo, geologia, solo, entre
outros) e do tipo da cobertura vegetal (LIMA, 1986).

Objetivou-se com este trabalho delimitar de maneira automática e
determinar as características morfométricas da bacia hidrográfica
do reservatório Acaraú Mirim, localizado, no município de Massapê
Estado do Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS
A bacia de Acaraú Mirim está localizada no município de Massapê,
sendo responsável pelo abastecimento da sede do município. Com
Latitude 3° 31’ 17’’ Sul e Longitude 40° 20’ 28’’ Oeste, e altitude
média de 262,47, o reservatório pertencente à Bacia do Acaraú, na
região Norte do Estado do Ceará (Figura 1). A determinação da área
de drenagem da bacia foi realizada utilizando-se rotinas especificas
do software ArcGIS 9.3. A declividade da bacia foi obtida através do
Modelo Digital de Elevação (MDE) da missão SRTM.
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Figura 1: Localização da Bacia do Acaraú, na região Norte do Estado do Ceará.

Características morfométricas da bacia
Fator de forma: Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo,
correspondendo a razão entre a largura média e o comprimento
axial da bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão), podendo
ser influenciada por algumas características, principalmente pela
geologia. Podem atuar também sobre alguns processos hidrológicos
ou sobre o comportamento hidrológico da bacia. O fator de forma
pode ser descrito pela seguinte equação (VILLELA e MATTOS 1975).

Em que: F - fator de forma, adimensional; A - área de drenagem,
Km2; L - comprimento da bacia, Km.

Em que: Kc - coeficiente de compacidade, adimensional; P -perímetro
da bacia, Km.
Índice de circularidade: Simultaneamente ao coeficiente de
compacidade, o índice de circularidade tende para unidade à medida
que a bacia aproxima-se a forma circular e diminui a medida que a
forma torna alongada, segundo a equação abaixo:
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Coeficiente de compacidade: Relaciona a forma da bacia com
um círculo. Constitui a relação entre o perímetro da bacia e a
circunferência de um círculo de área igual ao da bacia (CARDOSO et
al., 2006). Esse coeficiente é um número adimensional que varia com
a forma da bacia, independentemente de seu tamanho. Quanto mais
irregular for a bacia, maior será o coeficiente de compacidade. Um
coeficiente mínimo igual a uma unidade corresponderia a uma bacia
circular e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente
superior a um, podendo ser calculado na seguinte equação (VILLELA
& MATTOS 1975).

Em que: IC - índice de circularidade, adimensional; A e P, citadas acima.
Ordem da bacia: A ordem dos cursos d’água pode ser determinada
seguindo os critérios introduzidos por Horton (1945) e Strahler (1957).
Utilizou-se neste trabalho a classificação apresentada por Strahler, em
que os canais sem tributários são designados de primeira ordem. Os
canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de dois
canais de primeira ordem, podendo ter afluentes também de primeira
ordem. Os canais de terceira ordem originam-se da confluência de
dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda
e primeira ordens, e assim sucessivamente (SILVEIRA, 2001).
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Densidade de drenagem: O sistema de drenagem é formado pelo
rio principal e seus tributários. Seu estudo indica a maior ou menor
velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, sendo, assim, o
índice que indica o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem,
ou seja, fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia,
sendo expressa pela relação entre o somatório dos comprimentos
de todos os canais da rede, sejam eles perenes, intermitentes ou
temporários e a área total da bacia (CARDOSO et al., 2006).

Em que: Dd - densidade de drenagem, km km-2, Lt - comprimento
total de todos os canais (km) A - área de drenagem km2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização da bacia hidrográfica de Acaraú Mirim no município
de Massapê - CE, apresenta-se uma bacia de quinta ordem, segundo
a hierarquia de Strahler (1957). A área de drenagem da bacia é de
475,84 km2, perímetro de 118,02 km e comprimento da bacia de 24,21
Km (Tabela 1). Pode-se verificar que a bacia hidrográfica mostra-se

suscetível a enchentes em condições normais de precipitação, pelo
fato do fator forma (F) presentar valor de 0,81, indicando que a bacia
apresenta forma circular. Verificou-se coeficiente de compacidade
de 1,51 e índice de circularidade de 0,43. Em bacias com forma
circular, há maiores possibilidades de chuvas intensas ocorrerem
simultaneamente em toda a sua extensão, concentrando grande
volume de água no tributário principal (CARDOSO et al., 2006). A
densidade de drenagem encontrada na bacia foi de 1,01 km km-2,
que e acordo com Villela e Mattos (1975), esse índice pode variar de
0,5 km km2 em bacias com drenagem pobre a 3,5 km km2, ou mais,
em bacias bem drenadas, indicando, assim, que a bacia do estudo
possua uma densidade de drenagem regular.
Tabela 1: Parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica de Acaraú
Mirim, Massapê, Ceará.
Características Físicas
Área da Bacia Hidrográfica (km²)
Área da Bacia Hidrográfica (ha)
Perímetro da Bacia Hidrográfica (km)
Comprimento do rio principal (km)
Comprimento total dos rios (km)
Comprimento da Bacia (km)

Resultados
475,84
47.583,93
118,02
25,34
494,12
24,21

Coeficiente de Compacidade (Kc)

1,51

Fator de Forma (Kf)

0,81

Índice de Circularidade (Ic)

0,43

Densidade de Drenagem (Dd)

1,04
5

Altitude Máxima (m)

1.003,21

Altitude Mínima (m)

61,00

Altitude Média (m)

262,47

Declividade Máxima (%)

80,73

Declividade Mínima (%)

0,00

Declividade Média (%)

11,81

2

Bacia Hidráulica (km )

6,34

Bacia Hidráulica (ha)

633,53

Perímetro do Açude

33,91
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Ordem (Strahler)
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Na Figura 2A apresenta o comportamento espacial da altitude, com
máxima de 1.003,21 m, mínima de 61m e média de 262,47 m. A
Figura 2B apresenta o mapa de declividade da bacia. Analisando a
declividade do terreno da bacia, verifica-se predominância das classes
de relevo plano e suavemente ondulado, conforme a classificação da
EMBRAPA (1979), com valores de 34,42% (163,80 Km2) e 25,50%
(121,35 Km2) da área total da bacia, respectivamente. A classe de relevo
da bacia classificada como ondulado, apresenta 16,59% da área total
da bacia (78,94 Km2), enquanto que a classe classificada como relevo
fortemente ondulado corresponde em relação ao total da área da bacia
19,37% (91,19 Km2). A classe de relevo montanhoso corresponde em
3,88% (18,44 Km2), valores semelhantes também foram obtidos por
FRANCILINO (2012). Para a classe de relevo fortemente montanhoso
a percentagem é igual a zero, ou seja, a bacia não apresenta relevo
classificado nessa classe (Tabela 2). O relevo exerce influencia no perfil
do solo, nas relações de precipitação e deflúvio da bacia hidrográfica
3796

devido ao aumento da velocidade do escoamento superficial,
reduzindo a possibilidade da infiltração de água no solo (CARDOSO
et al., 2006; COUTINHO et al., 2011).
Tabela 2: Distribuição das classes de declividade da bacia hidrográfica
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de Acaraú Mirim em Massapê - CE, segundo a EMBRAPA (1979).
Declividade (%)

Discriminação

%

km2

0à3

Relevo plano

34,42

163,80

3à8

Relevo suavemente ondulado

25,50

121,35

8 à 20

Relevo ondulado

16,59

78,94

20 à 45

Relevo fortemente ondulado

19,37

92,19

45 à 75

Relevo montanhoso

3,88

18,44

> 75

Relevo fortemente montanhoso

0,24

1,12

Figura 2: Variação espacial da altitude (A) e distribuição das classes de declividade (B) e da bacia da barragem
Acaraú Mirim, Massapê-CE.

CONCLUSÃO
A bacia hidrográfica do açude Acaraú Mirim possui uma área de
475,84 Km2 e perímetro de 118,02 Km;
A densidade de drenagem demonstra um sistema de drenagem
tendência a pobre;
A bacia hidrográfica em estudo apresenta tendências a enchentes,
em decorrência de sua forma circular;
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA
DA BACIA DO RIACHO FEITICEIRO DO
MUNICIPIO DE JAGUARIBE, CEARÁ, BRASIL
W. L. V. Torres [IC]¹ | F. C. S. de Sousa [IC]¹ | R. A. da Silva [IC]¹
H. A. Q. Palácio [PQ]1 | J. R. A. Neto [TL]1 | J. A. de Souza [IC]¹

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a caracterização morfométrica
da bacia do riacho Feiticeiro da cidade de Jaguaribe - Ceará, Onde
obtiveram seguintes parâmetros morfométrica relevante para
o estudo do comportamento da bacia utilizando o sistema de
informação geográfico dos dados e análises do riacho. Observa-se
que a área foi 121,06 Km² e perímetro de 56,27 Km. Esses dados
foram obtidos pela carta cartográfica digital referindo-se a Iguatu
no ano de 1970, utilizou-se o software ArcGIS 9.3, em que ajudou
nas demilitações no que diz respeito ao conhecimento de possibilitar
o manejo da bacia. O seu coeficiente de compacidade foi de 1,43,
fator de forma de 0,30 e Índice de circularidade foi de 0,48 com
densidade de drenagem de 1,10 Km/Km² mostra-se que o riacho
não é suscetível a enchentes em condições normais de precipitações.
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CHARACTERIZATION MORPHOMETRIC BASIN
CREEK WIZARD OF MUNICIPAL JAGUARIBE,
CEARÁ, BRAZIL
ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the morphometric
characterization of of the creek Wizard of the city of Jaguaribe
Basin - Ceará, where were obtained following morphometric
parameters relevant for the study of behavior of the basin utilizing
the geographic information system of the data and analyzes of the
creek. It is observed that the breakfast area was 121.06 km ² and
circumferences of 56.27 Km These data were obtained from by
digital cartographic map referring to Iguatu in 1970, we used the
ArcGIS 9.3 software, in which helped in demilitações with regard
to the notice of enabling management of the basin. Its compactness
coefficient of was 1.43, shape factor of 0.30 and circularity index was
0.48 with drainage density of 1.10 km / km ² shows up that the creek
is not susceptible to flooding in normal conditions of precipitation.
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KEY-WORDS: watershed, perimeter, morphometric, basin area.

INTRODUÇÃO
De acordo com Cardoso et al. (2006) Entende-se por bacia
hidrográfica uma área de captação natural da água da precipitação
que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída,
seu exutório. A bacia hidrográfica é ainda delimitada por dois
tipos de divisores de águas: divisor freático e divisor topográfico. O
divisor freático é, em geral, determinado pela estrutura geológica
dos terrenos, sendo influenciado pela topografia, estabelecendo os
limites dos reservatórios de água subterrânea, de onde é derivado
o deflúvio básico da bacia. Já o divisor topográfico consiste na linha
imaginária que acompanha as maiores altitudes local e topos de
morros, separando uma bacia da outra (TONELLO, 2005).
Cardoso et al. (2006) afirma que a delimitação de uma bacia
hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns procedimentos
executados em análise hidrológicas ou ambientais.

Horton (1945) propôs em sua metodologia método de classificação
da ordem de magnitude dos cursos d’água que formam a rede
de drenagem de uma bacia hidrográfica, que ajudam a eliminar
limitações no processo.
Em estudos das interações entre os processos, sob o ponto de vista
quantitativo, utiliza-se o método de análise morfométrica através
dos seguintes parâmetros: densidade de drenagem, coeficiente de
compacidade, índice de circularidade, forma da bacia, dentre outros.
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A bacia hidrográfica se configura atualmente como umas das
principais unidades de gerenciamento territorial que dispomos
nas atividades agrossilvipastoris, sendo modelada pelas condições
geológicas e climáticas locais. Entretanto, em função do
desenvolvimento da sociedade, cada vez mais, as bacias hidrográficas
têm sofrido alterações na estrutura física dos canais, no aporte de
sedimentos, na composição da biota, no regime hidráulico e no
fluxo de matéria e energia. Tais alterações e o padrão espacial do
uso e cobertura do solo têm importantes efeitos sobre a produção e
transporte de sedimentos (VANACKER et al., 2005).

O objetivo deste trabalho foi fazer uma caracterização morfométrica
da bacia do riacho Feiticeiro do município de Jaguaribe - Ceará, a
partir da estimativa de alguns parâmetros físicos, como: coeficiente
de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, declividade,
altitude, ordem dos cursos d’água e densidade de drenagem.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo:
O riacho Feiticeiro está localizado no município de Jaguaribe da
região do Alto Jaguaribe do estado do Ceará, pertencentes do Rio
Óros especificamente no Jaguaribe/Litoral, passando por diversas
comunidades, perenizando, inicialmente, o Riacho Feiticeiro e
chegando ao Açude Feiticeiro, existente na mesma área estadual,
com Latitude: -5.75 e Longitude: -38.6667.
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica em estudo.

Modelo Digital de Elevação (MDE):
Para a delimitação da área da bacia estudada foi utilizado o Modelo
Digital de Elevação (MDE). Este dado foi gerado a partir sensor
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Estas imagens possuem
resolução espacial de 92 m2 possuem variação de cotas de 1 m e para
a visualização dessas imagens foi utilizado o software ArcVIEW e
Arc/INFO versão 9.3.
Caracterização Morfométrica da Bacia Hidrográfica:
De posse da delimitação da área da bacia, obtiveram-se diferentes
características físicas, como: área da bacia, perímetro, coeficiente de
compacidade, fator de forma, índice de circularidade, declividade,
altitude, densidade de drenagem e ordem dos cursos d’água.
O Modelo Digital de Elevação (MDE) também serviu para gerar o
Plano de Informação da declividade e altitude da bacia. As classes
de declividade foram separadas em seis intervalos distintos,
sugeridos pela Embrapa (1979), conforme mostrado no Quadro 1 e
correlacionadas com a curva de distribuição de declividade com os
valores obtidos.
A altitude foi representada pela curva hipsométrica que é aplicada
na variação da elevação dos vários terrenos da bacia como sugere
Villela e Mattos (1975).
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Declividade (%)

Discriminação

0à3
3à8
8 à 20
20 à 45
45 à 75
> 75

Relevo plano
Relevo suavemente ondulado
Relevo ondulado
Relevo fortemente ondulado
Relevo montanhoso
Relevo fortemente montanhoso

O coeficiente de compacidade relaciona o perímetro da bacia e a
circunferência de um círculo de área igual à da bacia, variando de
acordo com a forma da bacia. Segundo Villela e Mattos (1975), esse
coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da
bacia, independentemente de seu tamanho. Quanto mais irregular
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Tabela 1: Classificação da declividade segundo a Embrapa (1979).

for à bacia, maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente
mínimo igual à unidade corresponderia a uma bacia circular e, para
uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a um.
Quando o Kc for mais próximo da unidade, significa dizer que a
bacia será mais suscetível a enchentes mais acentuadas. Utilize a
equação 1:

Onde:
Kc - Coeficiente de Compacidade
P - Perímetro da Bacia
A - Área da Bacia
De acordo com Villela e Matos (1975), quanto mais baixo for o fator
de forma menor será a susceptibilidade a enchentes da bacia.
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A forma da bacia pode ser influenciada pela geologia, comportamento
e processos hidrológicos. Assim sendo, o fator de forma é dado pela
razão entre a área de drenagem e o comprimento entre a foz e a
nascente da bacia. Utiliza a equação 2:

Onde:
Engenharia Agrícola

Kf - Fator de forma
A - Área de drenagem (m²)
L - Comprimento do eixo da bacia (m)
A densidade indica com qual velocidade a água deixa a bacia
hidrográfica. O índice de densidade de drenagem segundo Villela
e Mattos (1975) pode variar entre 0,5km/km², para bacia com
drenagem pobre e 3,5 km/km² ou mais, para bacias bem drenadas.
Utiliza-se a equação 3:

Onde:
Dd - Densidade de drenagem (km/km²)
Lt - Comprimento total de todos os canais (km)
A - Área de drenagem (km²)
A ordem dos cursos d’água pode ser determinada seguindo a
hierarquia de Strahler (1957), em que os canais sem tributários são
designados de primeira ordem. A confluência de um canal de ordem
inferior a um superior, não altera a ordem deste.
Segundo Miller (1953 apud CHRISTOFOLETTI, 1974),
simultaneamente ao coeficiente de compacidade, o índice de
circularidade tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima
da forma circular e diminui à medida que a forma torna alongada.
Utilize a equação 4:

Onde:
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Ic - Índice de circularidade
A - Área de drenagem (m²)
A declividade da bacia é expressa como a variação de altitude de dois
pontos, sendo estes a 15% da nascente e a 10% da foz, dividida por
75% do comprimento da bacia. Utiliza-se a equação 5:

Onde:
ALTN - Altitude na nascente da bacia (%)
ALTF - Altitude na foz da bacia (%)
Lb - Comprimento da bacia (km)
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P - Perímetro da bacia (m)

Segundo Villela e Mattos (1975), a altitude foi representada pela
curva hipsométrica que é aplicada na variação da elevação dos vários
terrenos da bacia.

RESULTADO E DISCUSSÕES
Tabela 2: Distribuição das classes de declividade do riacho Feiticeiro.
Declividade (%)

Discriminação

%

km2

0à3

Relevo plano

35,89

43,44

3à8

Relevo suavemente ondulado

56,56

68,47

8 à 20

Relevo ondulado

5,60

6,78

20 à 45

Relevo fortemente ondulado

1,92

2,32

45 à 75

Relevo montanhoso

0,04

0,04

> 75

Relevo fortemente montanhoso

0,00

0,00

Figura 2: Distribuição das classes de declividade (a) e altitude (b) da bacia do riacho Feiticeiro, Jaguaribe/CE.
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A figura 2a, apresenta com a altitude máxima de 436,51, mínima
de 167,68 e média de 302,09 m. Na figura 2b apresenta o mapa de
declividade da bacia.
Analisando-se que a declividade do terreno da bacia, verifica-se
que há predominância das classes de relevo ondulado e suavemente
plano, conforme a classificação da EMBRAPA (1979), com valores
de 56,56% (68,47 Km²) e 35,89% (43,44) da área total da bacia,
respectivamente. Para a classe de relevo fortemente montanhoso
a percentagem é igual a zero, ou seja, a bacia não apresenta relevo
classificado nessa classe (Tabela 2).
A classe de relevo da bacia classificada como ondulado, apresenta
56,56% da área total da bacia (68,47 Km2), enquanto que a classe
classificada como relevo fortemente ondulado corresponde em
relação ao total da área da bacia 1,92% (2,32 Km2). A classe de relevo
montanhoso corresponde em 0,04% (0,04 Km2).
Tabela 3: Parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do riacho
do Feiticeiro, Jaguaribe - CE.

Área (km²)
Área (ha)
Perímetro (km)
Comprimento do rio principal (km)
Comprimento total dos rios (km)

Resultados
121,06
12.105,57
56,27
24,19
132,93

Comprimento da Bacia (km)

20,10

Comprimento do Talvegue (km)

18,87

Coeficiente de Compacidade (Kc)

1,43

Fator de Forma (Kf)

0,30

Índice de Circularidade (Ic)

0,48

Densidade de Drenagem (Dd)

1,10

Ordem (Strahler)

4ª

Altitude Máxima (m)

436,51

Altitude Mínima (m)

167,68

Altitude Média (m)

219,58

Declividade Máxima (%)

49,69

Declividade Mínima (%)

0,00

Declividade Média (%)

4,52

A característica da bacia hidrográfica do riacho Feiticeiro no
município de Jaguaribe - Ceará, apresenta-se uma bacia de quarta
ordem, segundo a hierarquia de Strahler (1957). A área da bacia é
de 121,06 Km², perímetro de 56,27 Km e o comprimento da bacia de
20,10 Km (Tabela 3).
A bacia hidrográfica mostra-se que não é suscetível a enchentes em
condições normais de precipitações, pelo fator de forma (F) por
apresentar valor de 0,30, indicando que a bacia é de forma alongada.
Verifica-se que o Coeficiente de Compacidade de 1,43 e Índice de
Circularidade de 0,48. Segundo Villela e Mattos (1975), as bacias
alongadas possuem menor concentração do deflúvio. De acordo
com as características do riacho Feiticeiro apresenta menor risco de
enchentes nas condições normais de precipitações.
A Densidade de Drenagem encontrada na bacia foi de 1,10 Km/Km-2,
por de acordo com Villela e Mattos (1975) citado por Cardoso et
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Características Físicas

al. (2006), esse índice pode variar de 0,5 km km2 em bacias com
drenagem pobre a 3,5 km km2, ou mais, em bacias bem drenadas,
indicando, assim, que a bacia em estudo possui regular capacidade
de drenagem.

CONCLUSÃO
A característica da bacia hidrográfica do riacho Feiticeiro no
município de Jaguaribe - Ceará, apresenta-se uma bacia de quarta
ordem, segundo a hierarquia de Strahler (1957).
A bacia hidrográfica mostra-se que não é suscetível a enchentes em
condições normais de precipitações, pelo fator de forma (F) por
apresentar valor de 0,30 e indicando que a bacia é de forma alongada.

AGRADECIMENTOS
Ao Instituto Federal do Ceará Campus Iguatu.

REFERÊNCIAS

Engenharia Agrícola

3808

1.

CARDOSO, C.A.; DIAS, H.C.T.; SOARES, C.P.B.; MARTINS,
S.V. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio
Debossan, Nova Friburgo, Rj. Revista árvore, v. 30, n. 2, p. 241248, Viçosa - MG, 2006.

2.

HORTON, R.E. Erosional development of streams and their
drainage basins: hidrophysical approach to quantitative
morphology. Bull. Geol. Soc. Am., n.56, p.275-370, 1945.

3.

TONELLO, K.C. Análise hidroambiental da bacia hidrográfica
da Cachoeira das Pombas, Guanhães, MG. 2005. 85f. Tese
(Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa - Programa de
Pós-Graduação em Ciência Floresta, Viçosa, MG, 2005.

4.

VANACKER, V.; MOLINA, A.; GOVERS, G.; POESEN, J.; DERCON,
G.; DECKERS, S. River channel response to short-termhumaninduced change in landscape connectivity in Andean ecosystems.
Geomorphology, v. 72, n. 1-4, p. 340-353, 2005.

VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 1975. 245p.

6.

STRAHLER, A. N. Quantitative analysis of watershed
geomorphology. New Halen: Transactions: American
Geophysical Union, 1957. v.38. p. 913-920.

3809

Engenharia Agrícola

5.

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS DE
ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE
REFERÊNCIA PARA A CIDADE DE IGUATU - CE
J. C. Lima Júnior [IC]1 | F. D. D. Arraes [PQ]2 | J. B. Oliveira [PQ]1
K. G. Macêdo [IC]1 | A. H. Francilino [IC]1 | A. G. Pinheiro [IC]1

RESUMO
O estudo da evapotranspiração de referência é de suma
importância para o planejamento agrícola, esse fenômeno depende
simultaneamente de diversos fatores, dentre eles o clima, existem
vários modelos empíricos com base em elementos meteorológicos
que tem como objetivo estimar da forma mais precisa possível
essa evapotranspiração. O objetivo desse estudo foi comparar
quatro modelos: Penman Monteith (Parametrizado pela FAO 56),
Hargreaves & Samani, Jansen - Haise e Jansen Simplificada, para
a cidade de Iguatu - CE. A comparação revelou que o método que
melhor estimou foi a equação de Hargreaves & Samani, atingindo
índice de Willmontt igual a 0,91 e R² de 0,92.
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COMPARISON OF DIFFERENT MODELS
OF ESTIMATE EVAPOTRANSPIRATION
REFERENCE TO THE CITY IGUATU-CE
ABSTRACT
The study of evapotranspiration is of paramount importance for
agricultural planning, while this phenomenon depends on several
factors, including the weather, there are several empirical models
based on meteorological elements that aim to estimate as accurately
as possible this evapotranspiration. The aim of this study was to
compare four models: Penman Monteith (FAO Parameterized 56),
Hargreaves & Samani, Jansen - Jansen Haise and Simplified for the
city of Iguatu - CE. The comparison showed that the method was the
best predictor equation Hargreaves & Samani, reaching Willmontt
index equal to 0.91 and R ² of 0.92.
KEY-WORDS: Penman-Monteith. Semiarid. Evapotranspiration. Irrigation.
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INTRODUÇÃO
A principal preocupação nos dias atuais é com a quantidade de água
e alimento, capazes de atender a demanda populacional mundial,
em função disso a necessidade de se estimar a evapotranspiração
de referencia (ETo), com alta precisão e por metodologias
simplificadas vem sendo estudada por vários autores (ALLEN, 2003;
FOOLADMAND et al., 2008; GAVILÁN et al., 2006; TRAJKOVIC,
2007).Na agricultura informações quantitativas de evapotranspiração
são de suma importância para otimização no manejo de irrigação.
Os métodos de se estimar a evapotranspiração são inúmeros, quais
em sua maioria estimam a evapotranspiração potencial, a que ocorre
quando não existe déficit hídrico. Segundo Reichardt & Timm
(2004), e Bernardo et al (2006), a evapotranspiração de referencia
(ETo) é a soma da evaporação e transpiração, de uma superficie
extensa totalmente coberta por grama, com 8 a 15cm de altura e
em fase de crescimento ativo, sem restrições de água. Já Allen et al.,
(1998) define como a evapotranspiração de uma cultura hipotética
com altura de 0,12 metros, com resistência aerodinâmica de 70
metros por segundo, e um albedo de 0,23. A superfície de referencia
se assemelha a uma extensa superfície verde.
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A proposta desse trabalho foi avaliar e comparar diferentes métodos
de estimativa de ETo para a cidade de Iguatu no Ceará tendo como
padrão o modelo Penman – Monteith FAO 56.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados dados provenientes de uma estação meteorológica
convencional localizada no município de Iguatu - CE (Figura 1).
-6,36° de latitude, -39,29° de longitude e altitude de 217,16 m. Dados
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Segundo Allen et al (1998), vários são os modelos empíricos para
a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) utilizando
diferentes elementos climáticos. No entanto, tais métodos somente
estimam de forma satisfatória a ETo nas condições de clima que
foram desenvolvidos, gerando grandes erros e causando grandes
percas de recursos hídricos e de produções agrícolas.

estes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET): temperatura máxima (Tmax), média (Tmed) e mínima (Tmin)
do ar, velocidade do vento, insolação e umidade relativa do ar, dos
anos de 1993 a 2012.

Figura 1: Localização da área de estudo.
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Para a estimativa e comparação das médias de ETo mensais da cidade
de Iguatu, foram escolhidos outros quatro modelos, a) Modelo
combinado: Penman-Monteith FAO 56 (padrão); b) Baseado em
temperatura: Hargreaves - Samani; c) Baseados em radiação solar
global: Jansen-Haise, e Jansen Simplificada.
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Penman-Monteith
O modelo tomado como padrão foi o de Penman-Monteith FAO 56
(Allen et al, 1998) que se da pela seguinte equação:

Em que,
ETo - evapotranspiração de referência, mm dia-1;
Rn - radiação líquida total do gramado, MJ m-2 dia-1;
G - densidade do fluxo de calor no solo, MJ m-2 dia-1;

Tm - temperatura média diária do ar, °C;
u2 -velocidade do vento média diária a 2 m de altura, m s-1;
es - pressão de saturação de vapor, kPa;
ea - pressão parcial de vapor, kPa;
es-ea - déficit de saturação de vapor, kPa;
∆ - declividade da curva de pressão de vapor no ponto de Tm, kPa°C-1;
γ - coeficiente psicrométrico, kPa°C-1.
Hargreaves & Samani
O modelo de Hargreaves & Samani se da pela seguinte equação:

Em que,
ETo – Evapotranspiração de referência mm dia-1;
α - É um parâmetro empírico, sendo utilizado o seu valor original
de 0,0023;
β - É um parâmetro empírico exponencial, sendo utilizado o seu
valor original de 0,5;
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Tmax - Temperatura máxima do ar °C;
Tmin - Temperatura mínima do ar °C;
Ra - Radiação no topo da atmosfera MJm-2 dia-1.
Para regiões áridas e semiáridas , Jansen-Haise (1963) apresentaram
a seguinte equação:
Jansen-Haise
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Tmed - Temperatura média do ar °C;

Em que,
ETo – Evapotranspiração de referência mm dia-1;
Tmed - Temperatura média do ar °C;
Rs - Radiação solar global em cal cm-2 dia-1;
Ct e Tj - São parâmetros da equação. Sendo calculados pelas equações
seguintes:

Jansen Simplificada
3816

Em que,
ETo – Evapotranspiração de referência mm dia-1;
Tmed - Temperatura média do ar °C;
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Rs - Radiação solar global mm-2 dia-1.
A exatidão das estimativas, que está relacionada com o afastamento
dos 3 modelos avaliados em comparação da equação de PM, foi
avaliada através do índice de concordância (ID) de Willmontt et
al.(1985), dado por:

Em que,
ID - Índice de Willmontt;
Oi - Valores estimados pelo modelo padrão;
Pi - Valores estimados pelos modelos propostos;
O - Média dos valores estimados em ambos os modelos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de ETo médios mensais para a cidade de Iguatu - CE
(Figura 1) foram obtidos pelos diferentes modelos citados, ambos
mostraram comportamentos semelhantes. A equação de HS estimou
de maneira mais satisfatória quando comparada com o modelo
padrão (PM), resultados semelhantes entre PM e HS também foram
obtidos por Borges & Mendiondo (2007), e Mendonça (2003), por
outro lado a ETo obtida pelo modelo de JS foi superestimada.

Figura 2: Variação das estimativas médias mensais de ETo em função dos modelos utilizados.

O comportamento da ETo se assemelhou em ambos os modelos
propostos, decaindo a partir do mês de Março e aumentando
acentuadamente a partir da segunda metade do ano. Nessa época
do ano no estado do Ceará é registrado o período mais quente e
mais seco do ano, esse fenômeno tem relação direta com a demanda
evapotranspirativa, em função principalmente do aumento da
temperatura do ar, junto com a diminuição da umidade relativa. As
maiores temperaturas máximas, médias e mínimas são registradas
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nos meses de Setembro, Outubro e Novembro. Já as menores
temperaturas correspondem aos meses de Maio e Junho, mesmo
período que se observam os maiores índices pluviométricos. O pico
da média de ETo é obtido em ambos os modelos no mês de Outubro,
já Gavilán et al (2006) calibrando os parâmetros da equação de HS
para Espanha, em uma região também semiárida estima o pico de
ETo para o mês Julho.
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O índice de Willmontt (ID) mostra que o modelo de HS (0,91) tem
maior exatidão na estimativa de ETo em relação as equações de JH
(0,86) e JS (0,59). Borges Júnior et al (2012), encontrou resultados
similares analisando ETo diárias em Garanhuns – PE, o modelo HS
nos meses de Setembro à Fevereiro (primavera-verão), atingiu o
indice de willmontt de 0,86 se equivalendo ao de Jansen-Haise para
Iguatu, já de Março a Agosto (outono-inverno )o indice calculado
foi de 0,94. Assim a metodologia proposta por Hargreaves e Samani
(1985) se apresenta capaz de substituir o modelo padrão PM (Figura
3). Já o coeficiente de determinação (R²) dos modelos analisados
com a equação padrão se apresentaram discrepantes do observado
na figura 2 e na analise da exatidão (ID). Em Mossoró, no estado
do Rio Grande do Norte, o modelo de Jansen Haise apresentou
R² de 0,92 e 0,89, e ID de 0,94 e 0,71 para período seco e úmido
respectivamente (Edimilson Junior et al, 2011).

Figura 3: Correlação das equações propostas com o modelo padrão.

Esse comportamento dos modelos de JH e JS, se da pelo fato de que
ambos os modelos terem a mês origem e utilizarem o termo radiação
solar global(Rs), parâmetro muito sensível para estimativa de ETo
que é utilizado por Penman Monteith de entrada para a equação
padrão, isso revela uma hipotética melhoria na estimativa por JH ou
JS, com a adição de um fator de correção em ambas equações, o que
aproximaria bastante dos valores obtidos por PM. Em função disso
o modelo de HS, emboratenha apresentado valores mais próximos a
Penman Monteith foi o de menor coeficiente de determinação.

CONCLUSÃO
O modelo de Hargreaves & Samani (1985), baseado na temperatura
apresentou as melhores estimativas de evapotranspiração de
referência.
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AVALIAÇÃO DE MODELOS DE ESTIMATIVA
DA RADIAÇÃO SOLAR NA ESCALA MENSAL
EM SOBRAL - CE
W. L. V. Torres [IC]¹ | J. B. de Oliveira [PQ]1 | F. D. D. Arraes [PQ]2
K. G. Macêdo [IC]¹ | A. Y. P. A. V. G. Cordeiro [IC]¹ | R. F. Bezerra [IC]¹

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho dos modelos de
estimativa mensal da Radiação Solar na cidade de Sobral-CE. Foram
utilizados os elementos meteorológicos de temperatura máxima
e mínima do ar e radiação solar dos anos de 2008 a 2013, obtidos
da estação meteorológicos automática localizada a -3º 41’ 10’’ de
latitude, -40º 20’ 59’’ de longitude, em Sobral - CE, pertencentes a
rede de estações automáticas do Instituto Nacional de Metereologia
(INMET). Hargreaves & Samani modificado por Richarson e Ball
apresentaram o menor erro padrão de estimativa sendo 2,1 MJ.m-2.d-1
e um erro médio igual para os dois modelos sendo -0,01 MJ.m-2.d-1,
bons resultados também foram encontrados no modelo proposto
por Chen com um EPE de 2,08 MJ. m-2.d-1. Os piores resultados
foram observados no modelo de Dontelli & Campbell com um EPE
de 5,93 MJ. m-2.d-1 e erro médio de 5,18 MJ. m-2.d-1.

3821

Engenharia Agrícola
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EVALUATION OF MODELS OF ESTIMATING
THE SCALE SOLAR RADIATION IN MONTHLY
SOBRAL - CE
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the performance of the models
of monthly estimates of Solar Radiation in the city of Sobral-CE.
The minimum air and sunlight the years 2008-2013 meteorological
elements and maximum temperature obtained from -3º located 41
‘10’ automatic meteorological station ‘latitude, -40 ° 20’ 59 ‘in length,
were used in Sobral-CE, belonging to the network of the National
Institute of Meteorology (INMET) automatic stations. Hargreaves &
modified by Richardson and Ball Samani had the lowest standard
error of estimate being 2.1 MJ.m-2.d-1 and an average error equal for
both models being -0.01 MJ.m-2.d-1, good results were also found
in the proposed by Chen with a SEE of 2.08 MJ model. m-2.d-1. The
worst results were observed in the Dontelli & Campbell model with
a SEE of 5.93 MJ. m-2.d-1 and a mean error of 5.18 MJ. m-2.d-1.
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INTRODUÇÃO
A medição da Radiação Solar global, Rs é feita por sensores que
transformam a energia radiante em algum tipo de resposta (SOUZA,
1996). Entretanto o número de instalações que fazem o registro diário
de radiação na superfície terrestre é pequeno, quando comparado
com o número daquelas que registram temperatura e precipitação
(LIMA & SEDIYAMA, 2006).

Estudos relativos à disponibilidade de totais diários médios mensais
de irradiância solar global são importantes para o planejamento
agrícola, uma vez que é fundamental para a determinação do
saldo de radiação, fração responsável pela evaporação da água e na
transpiração das culturas (SILVA et al., 2005; SOUZA et al., 2005).
O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho dos modelos de
estimativa de radiação solar para cidade de Sobral-CE.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados dados meteorológicos de temperaturas mínimas,
máximas e radiação solar global dos anos de 2008 a 2013, sendo
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Observações diárias de Rs ainda são raros no Brasil e restritas a
estações que em média estão a 1 grau de distância (aproximadamente
100 km). Na ausência desses dados, eles podem ser estimados
por meio de uma relação empírica com a insolação ou utilizando
dados de temperatura. Outros métodos de estimativa são baseados
em técnicas de sensoriamento remoto, com o emprego de satélites,
técnicas de interpolação entre a irradiância solar incidente sobre a
superfície e outros elementos meteorológicos, modelos estatísticas
do clima, modelos de transferência radiativa e modelos de redes
neurais. Assim, estimativa da irradiância solar global a partir de
dados de temperatura oferece uma importante alternativa à ausência
de dados medidos de Rs em função da ampla disponibilidade de
dados de temperatura (LIU et al., 2009).É importante ressaltar
que os modelos são, em geral, restritos às condições para as quais
foram desenvolvidos, apresentando problemas de transferabilidade,
quando não devidamente calibrados. (BORGES et al., 2010).

obtidos nas estações automáticas localizada a -3° 41’ 10’’ de latitude,
-40° 20’ 59’’ de longitude e com altitude de 69 metros em Sobral-CE,
o clima é tipicamente tropical, quente e seco, com uma temperatura
média de 30ºC e com uma altitude de 70 metros. Localiza-se a 238
quilômetros de Fortaleza.
A radiação solar global será estimada de acordo com o procedimento
sugerido por Ball et al. (2004):

onde:
Rs - Radiação Solar Global, MJXm-2Xd-1;
Ra - Radiação no topo da atmosfera, MJXm-2Xd-1;
Tt - Transmissividade atmosférica, adimensional.
A radiação solar extraterrestre será obtida conforme as Equações 02
a 05:
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onde:
Ra - Radiação solar extraterrestre, MJ.m-2.d-1;
Gsc - constante solar, 0,0820, MJ.m-2.min-1;
Dr - distancia relativa Terra-Sol;
ωs - ângulo horário do por do sol, radianos;
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ϕ - latitude do local, radianos;
δ - declinação solar, radianos;
J - dia Juliano.
A Transmitância atmosférica será estimada de acordo com os
procedimentos sugeridos por Hargreaves & Samani (1982),
Annandale et al. (2002), Ball (2004), Chen et al. (2004), HargreavesSamani modificado por Richarson (1985), Bristow & Campbel
(1984), Donatelli & Campbell (1998), Goodim (1999) com a
temperatura máxima e mínima, (Equações 06 a 16):

Onde:
kRs - é um coeficiente empírico, (0,16 para cidades do interior e 0,19
para cidades litorâneas);
a e b - coeficientes;
Alt - altitude, m;
Ttmax - é a máxima transmissividade ocorrida em um dia de céu claro
para um determinado local;
Ttf - é a fração de Ttmax observado para um determinado dia.
As estimativas da radiação solar global com base nos modelos
empíricos serão comparadas com a radiação solar global medida nas
estações automáticas.
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O desempenho de cada modelo será avaliado através da porcentagem,
erro médio, erro - padrão de estimativa e erro percentual médio
obtido (Equações 17 a 20).

Em que:
Y - radiação observada;
Yest - radiação estimada;
N - número de observações;

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os melhores resultados foram obtidos pelos modelos propostos por
Hargreaves & Samani modificado por Richarson e por Ball, com um
EPE (Erro Padrão de Estimativa) igual, sendo 2,07 MJ.m-2.d-1 (Figura
1). Liu et al. (2009) encontrou piores resultados para o norte da
China com um EPE (Erro Padrão de Estimativa) de 4,0 MJ.m-².d-¹.
A EPE varia entre zero a infinito sendo que, quanto menor, melhor
a estimativa de Rs, entretanto, este índice não faz distinção quanto
aos dados ser em subestimados ou superestimados (JACOVIDES
& KONTOYIANNIS, 1995). Para o EM (Erro Médio), os modelos
também obtiveram resultados iguais, sendo -0,01 MJ.m-2.d-1 (Figura
2), diferindo apenas nos resultados de porcentagem com uma pequena
diferença de 0,01%. Esses bons resultados são explicados pelo fato dos
modelos apresentarem coeficientes de calibração que se adequam ao
relevo e clima do local de estudo, obtendo assim valores mais próximos
os medidos nas estações meteorológicas. As diferenças consideráveis
entre os maiores e menores valores de cada coeficiente para os
respectivos modelos aqui avaliados, indicam que seu ajuste local pode
ser determinante no seu desempenho (Meza & Varas, 2000).

* HS - Hargreaves & Samani (1982), Ann - Annandale et al. (2002), Ball - Ball (2004), Chen - Chen et al. (2004),
HS-R - Hargreaves & Samani modificado por Richarson (1985), BC - Bristow & Campbel (1984), DC - Dontelli &
Campbell (1998), Gd - Goodim (1999). Figura 1: Erro-Padrão de Estimativa dos modelos da radiação solar para o
município de Sobral-CE.

O modelo proposto por Chen et al. (2004), também obteve bons
resultados com um EPE de 2,08 MJ. m-2.d-1. Tabari et al. (2014)
obteve valor semelhante com um EPE de 2.93 MJ. m-2.d-1, em estudo
realizado no Irã.

* HS - Hargreaves & Samani (1982), Ann - Annandale et al. (2002), Ball - Ball (2004), Chen - Chen et al. (2004),
HS-R - Hargreaves & Samani modificado por Richarson (1985), BC - Bristow & Campbel (1984), DC - Dontelli &
Campbell (1998), Gd - Goodim (1999). Figura 2: Erro Médio (EM) é raiz quadrada do quadrado médio do erro, dos
modelos de estimativa da radiação solar para o município de Sobral-CE.

CONCLUSÃO
O modelo proposto por Hargreaves & Samani modificado por
Richarson (1985) obteve o melhor resultado para o local de estudo
seguido por Ball (2004) e Chen et al. (2004), considerando que os
mesmos utilizam calibração de coeficientes de acordo com o clima
da área, e os piores resultados foram encontrados no modelo de
Dontelli & Campbell (1998).
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Os piores resultados foram observados no modelo de Dontelli &
Campbell com um EPE de 5,93 MJ. m-2.d-1 e erro médio de 5,18
MJ. m-2.d-1. Liu et al. (2009), encontrou melhores resultados em seu
estudo realizado na China, com valores de 4,2 MJ.m-2.d-1 de EPE.
Os resultados discrepantes encontrados no modelo de Dontelli &
Campbell podem ser explicados pelo fato dos modelos utilizarem
valores constantes que foram encontrados para a região em que
foi elaborado o modelo, com isso para locais com clima e relevos
diferentes não se recomenda o uso de modelos que não ofereçam
coeficientes de calibração.
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ANÁLISE DE CRESCIMENTO DO GIRASSOL
SUBMETIDO A DIFERENTES DOSES DE ZINCO
S. T. Pereira (GEA) 1, B. A. Gusmão (GEA) 1, D. B. Padre (GEA) 1, A. A.
Leite (GEA) 1, J. O. Silva (PQ) 2 e F. A. Rocha (PQ) 2

RESUMO
O zinco é o elemento cuja forma mais comum, em solução, é cátion
Zn+2 e movimenta-se por difusão, com maior disponibilidade na
faixa de pH de solo entre 5,0 e 6,5, onde sua deficiência está associada
à solos calcários e alcalinos. O trabalho visa analisar a influência de
diferentes doses de zinco no crescimento do girassol (Helianthus
annus), avaliando altura da planta e número de folhas, além de
determinar área foliar e biomassas fresca e seca nos diferentes
tratamentos de zinco no solo. O experimento foi conduzido em casa
de vegetação do IFBA, campus Vitória da Conquista. O solo utilizado
foi Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, com elineamento
inteiramente casualizados em esquema fatorial 5x2 com 3 repetições,
sendo constituído de cinco doses de zinco (0; 300; 600; 900 e 1200 mg
kg-1) e ausência e presença de 1,0 mmol kg-1 de EDTA (tipo de quelato
de Zinco), afim de aumentar a disponibilidade do zinco na planta.
As amostras estavam em vasos contendo 3 kg de solo. Assim, podese observar que o EDTA não influenciou na fitoextração do zinco
pelo girassol, ausência do zinco proporcionou maior incremento na
altura do girassol e diferentes doses de zinco não influenciaram no
número de folhas.
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ANALYSIS OF GROWTH OF SUNFLOWER
SUBMITTED TO DIFFERENT DOSES OF ZINC
ABSTRACT
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Zinc is the element whose most common form, in solution, is cation
Zn+2 and moves by diffusion, with greater availability in the range of
soil pH between 5.0 and 6.5, where its deficiency is associated with
soils calcareous and alkaline. The work aims to analyze the influence of
different doses of zinc on the growth of sunflower (Helianthus annus),
assessing plant height and number of leaves, beyond to determine leaf
area fresh and dry biomass in different treatments of zinc in soil. The
experiment was conducted in a greenhouse of IFBA campus Vitória da
Conquista. The soil was Oxisol Red Yellow dystrophic with completely
randomized design in a factorial 5x2 with 3 replications, consisting of
five doses of zinc (0, 300, 600, 900 and 1200 mg kg-1) and the absence
and presence of 1, 0 mmol kg-1 EDTA (to chelate type zinc), in order
to increase the availability of zinc in the plant. The samples were in
pots containing 3 kg soil. Thus, one can obeserve that EDTA did not
influence the zinc phytoextraction by sunflower, absence of zinc gave
greater increase in height of the sunflower and different doses of zinc
did not affect the number of leaves.
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INTRODUÇÃO
O zinco é o elemento cuja forma mais comum em solução é a do
cátion Zn+2 e conforme relatado por Lopes (1999), movimenta-se por
difusão no solo, ou seja, dos pontos de maior concentração para os
pontos de menor concentração, sendo que a maior disponibilidade
ocorre na faixa de pH de solo entre 5,0 e 6,5. Há relatos de que quando
o pH é elevado para valores acima de 6,0, foram observados sintomas
de deficiência de zinco nas plantas. Büll (1993) relatou que ao elevar
o pH do solo, a solubilidade do zinco diminuiu e os sintomas de
deficiência aumentaram devido à precipitação do zinco na forma de
hidróxido de zinco insolúvel principalmente, em plantas cultivadas
em solos pobres.
Semelhante a esta observação, Barbosa Filho (1991) cita que a
deficiência de zinco geralmente está associada à solos calcários e
alcalinos, porquanto a solubilidade do micronutriente é muito baixa
em solos de pH alto.

Quanto a absorção de Zn pelas plantas, Goos et al. (2000), comparando a
disponibilidade de zinco a partir de três fontes (orgânica e inorgânicas)
para o milho em casa de vegetação, verificaram que a absorção de
zinco foi semelhante para as fontes ZnSO4 e Zn-Lignosulfonato. Por
outro, Obrador et al. (2003) estudando dois tipos de quelato de zinco
(Zn-aminoácido e Zn-EDTA) verificaram que mesmo utilizando-se as
mesmas doses e a mesma forma física, a absorção de zinco pelo milho
foi maior com o quelato EDTA. Com a aplicação de 10 mg de Zn kg-1, a
absorção do Zn-aminoácido foi de 0,321 mg/vaso, enquanto que para
a fonte Zn-EDTA foi de 3,984 mg/vaso.
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De acordo com Büll (1993) o zinco é o micronutriente mais
limitante à produtividade de milho no Brasil, sendo que os relatos de
deficiência desse elemento para o milho, provêm, principalmente,
de solo Argiloso Vermelho Amarelo ou Latossolos altamente
intemperizados e ácidos da região dos cerrados. Nestes solos de
cerrado vários autores mencionam cultura anuais deficientes em
Zn (GALRÃO, 1994) sendo que sua deficiência no solo de cerrado
ocorre devido ao baixo teor natural do solo, o qual é insuficiente para
suprir a necessidade da planta.

Os autores atribuíram essa diferença devido à hipótese no qual o
comportamento da quelatização com aminoácidos era muito frágil
para proteger o Zn+2, estando retido no óxido de Ferro amorfo
e cristalino. Esta mesma superioridade da fonte Zn-EDTA foi
verificada por Hergert et al. (1984), porém comparando-se esta fonte
ao ZnSO4 em solos calcários com pH acima de 7,0. Em solos com
pH inferior (pH 6,4), os autores verificaram que o quelato foi menos
eficiente em relação à quantidade de zinco acumulada/absorvida
pelas plantas de milho. Segundo os autores, isto ocorreu devido à
alta mobilidade do Zn-EDTA e conseqüentemente houve perda por
lixiviação, principalmente quando aplicado altas doses.
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Recentemente, agentes quelantes de baixa toxidez, como o NTA
(ácido nitrilotriacético) e o EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético),
vêm sendo utilizados para aumentar a biodisponibilidade de metais
pesados para as plantas. De acordo com Tandy et al. (2004), o
quelante EDTA pode aumentar de 45% a 100% a eficiência de
remoção do Pb de solos contaminados. Resultados observados por
cientistas em outros países mostraram grande eficiência do EDTA
no aumento da concentração de Pb na parte aérea de diversas
culturas. Huang et al. (1997), trabalhando com solo contaminado
por Pb (2500 mg kg-1), obtiveram um aumento de 100 para 3.000
mg kg-1 de Pb em diferentes espécies. Khan et al. (2000) verificaram
que, quando foi aplicada a dose de 1 g kg-1 de solo de EDTA ou DTPA
(dietilenotriaminopentaacético) em solos contaminados com metais
pesados, houve aumento na absorção de Fe, Mn e Cu pelas plantas
de milho, cultivadas em casa de vegetação.
Pereira (2005) verificou que, para o feijão de porco e girassol, a
aplicação de 0,5 g kg-1 de EDTA foi eficiente em aumentar a absorção
de Pb, não o sendo para o milho. Esse autor observou que na presença
do EDTA, mais de 90% do total das formas de Pb, Fe e Al presentes
no solo foram complexados com o EDTA.
Sendo assim, é de fundamental importância o estudo desse elemento
no solo, visto que ele é considerado um elemento vital para o
crescimento e desenvolvimento da planta.

O presente trabalho visa analisar a influência de diferentes doses
de zinco nos parâmetros de crescimento do girassol, avaliando a
altura da planta e o número de folhas girassol (Helianthus annus),
determinar a biomassa fresca e seca, e a área foliar da planta quando
submetido a diferentes doses de zinco no solo.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizado no
IFBA, campus Vitória da Conquista situada a 14o53’ de latitude Sul,
40o48’ de longitude Oeste e 870 m de altitude. O índice pluviométrico
médio anual é de 733,9 mm, com maior concentração entre
novembro e março e as temperaturas máxima e mínima indicam
médias de 25,3 oC e 16,1 oC, respectivamente.
O solo utilizado foi o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, típico,
textura franco argilo arenosa, relevo plano, coletado na camada de 0 a 0,2
m. Após a coleta, as amostras de solos foram destorroadas, peneiradas
em malha de 8 mm, e acondicionados 5 kg de solo em vasos plásticos.

Tabela 1: Resultado da análise química do solo utilizado no experimento antes da implantação.

De acordo com a análise do solo e o objetivo do projeto, não foi
necessária a correção da acidez do solo.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizados, em
esquema fatorial 5 (cinco doses de zinco) x 2 (com e sem EDTA)
com 3 repetições, totalizando 30 unidades experimentais.
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Antes da implantação do experimento, o solo foi amostrado para
determinação das características químicas (pH, P, K+, Na+, Ca2+,
Mg2+, matéria orgânica - MO, N - total, Zn, Fe, Mn, Cu, B, S,
conforme metodologias propostas pela EMBRAPA (1997) e APHA
(1997) (Tabela 1).

O experimento foi constituído de cinco doses de zinco (0; 25; 50;
75 e 100 mg kg-1) e ausência e presença de 1,0 mmol kg-1 de EDTA,
afim de aumentar a disponibilidade do zinco para a planta. Antes foi
implantado o experimento com as doses (0; 300; 600; 900 e 1200 mg/
kg zinco) porém as doses foram muito altas e as plântulas de girassol
não resistiram. Sendo assim, tivemos que reestruturar as doses para
(0; 25; 50; 75 e 100 mg kg-1).
Para adicionar o zinco, foi utilizado o cloreto de zinco (ZnCl2).
As doses foram definidas com base nos valores orientadores de
prevenção e intervenção de solos agrícolas para o estado de São
Paulo de acordo com a CETESB (2005).
Nesse momento e de maneira similar à aplicação dos metais, foram
adicionados, em todos os tratamentos, 60; 70 kg/ha de fósforo (P)
e potássio (K), respectivamente, utilizando superfosfato simples e
cloreto de potássio como fontes de P e K, respectivamente e 1 kg/ha
de boro na forma de ácido bórico de acordo com a CFSEMG (1999),
que ainda será aplicado.
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Após a adição dos metais e da adubação básica, as amostras de solo
permaneceram incubadas por 30 dias, mantendo-se o teor de umidade
a 60% de sua capacidade máxima de retenção de água, por meio de
pesagem diária dos vasos, aplicando-se água quando necessário.
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Em seguida, foi feita a semeadura do girassol Variedade Embrapa
122/ v-2000, deixando-se uma planta por vaso, após o desbaste.
O agente quelatizante EDTA, na concentração de 0,372 mg kg-1 de
solo, foi aplicado em forma de solução na superfície do solo, 44 dias
após a germinação do girassol. Durante o período do experimento,
foram feitas aplicações de cobertura de nitrogênio dividido em três
partes 15,30 e 45 (0,33mg total) dias após a emergência da cultura,
utilizando 50 kg/há N na forma de uréia.
No intervalo de 15 dias, contando com o dia da germinação das sementes
de girassol, foram realizadas as seguintes análises de crescimento: altura
de planta medida com uma régua graduada e número de folhas até o
período de 90 dias após a emergência, quando as plantas foram colhidas
para determinação da massa fresca, seca e análise química.

Após 92 dias da emergência, a parte aérea e raiz das plantas serão
coletados e amostras de solo serão retiradas para caracterização química.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
seguida da análise de regressão em função da época de amostragem
utilizando-se o programa estatístico SAEG - Statistical Analysis
System (Gomes, 1992).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise de variância (ANOVA), das variáveis
independentes apenas as doses de EDTA não foram estatisticamente
significativo, tanto para altura de planta quanto para número de
folhas (Tabela 02).
Na interação entre as variáveis independentes, apenas dose x
época para número de folhas foi significativo ao nível de 1% de
probabilidade pelo teste F.
O coeficiente de variação para número de folhas foi menor com
relação a altura de planta.
Tabela 2: Análise de variância (ANOVA) para as variáveis altura de
planta e número de folha em função das doses de zinco no girassol.

3837

FV
Total
Total de redução
Dose (D)
EDTA (ED)
Época (EP)
ED x EP
D x EP
D x ED x EP
Resíduo
C.V (%)

G.L.
209
65
4
1
6
6
24
24
144

Altura

Nº folhas

335,1973**
1587,102**
61,344ns
2422,260**
6,7190ns
19,385ns
14,1233ns
139,8363
21,90

247,3199**
14,8523**
4,0047ns
2628,905**
2,0631ns
6,9384**
2,5027ns
3,6138
10,68

**e ns: significativo a 1% de probalibidade pelo teste F e não significativo, respectivamente.

Zeitouni et al. (2007) trabalhando com diferentes culturas na
fitoextração de cádmio e zinco em um latossolo vermelho-amarelo,
observaram que a aplicação de 1 mmol kg-1 de EDTA no solo não
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Quadrado médio (QM)

contribuiu para melhorar a eficiência das plantas em relação à
extração dos metais pesados em solos, corroborando com os dados
em estudo.
De acordo com a Figura 01, na interação doses x época de
amostragem, a altura de planta apresentou tendência linear de
primeiro grau, onde na dose 0 mg/kg de zinco foi a que apresentou
altura de planta superior as demais doses. E, as doses 25 e 50 mg/
kg de zinco foram as doses que apresentaram os piores incrementos
com relação a altura de planta.
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Figura 01: Altura de planta (cm) do girassol submetido a diferentes doses de zinco.

Figura 02: Número de folhas do girassol submetido a diferentes doses de zinco.

Na Figura 02, observa-se que para todos os tratamentos, a equação
que melhor se adaptou foi a quadrática, não observando diferença
entre os tratamentos com relação a número de folhas.

CONCLUSÃO
O EDTA não influenciou na fitoextração do zinco pelo girassol,
ausência do zinco proporcionou maior incremento na altura da
planta do girassol e as diferentes doses de zinco não influenciou no
número de folhas.
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Objetivou-se com esse estudo avaliar as concentrações do sódio,
cálcio e magnésio, bem como os valores da RAS e CE quanto a sua
qualidade para irrigação no período de 2005 a 2006 no reservatório
Sítios Novos, localizado na bacia Metropolitana do Ceará. Os dados
utilizados foram provenientes do banco de dados de qualidade de
água pertencentes à Companhia de Gestão de Recursos Hídricos
do Ceará - COGERH. Os resultados mostraram que na maior parte
do período estudado (2005 a 2006) a água não apresentou restrição
de uso para fins de irrigação quanto ao Ca, Mg, CE e RAS. Exceto,
porém, para o mês de abril e novembro para RAS (3,26 e 4,47
(mmolc L-1)0,5) respectivamente, e para CE (0,732 dS m-1) no mês de
abril de 2005. Em 2005, em função da evaporação, observa-se o Na+
nos meses de abril, maio e de outubro a dezembro, chegando a 5,63
mmolc L-1 para o mês de novembro, e para o ano de 2006 os meses de
março e novembro também se apresentaram superiores (3,61 e 3,27
mmolc L-1 respectivamente). Como consequência, os valores da RAS
nesses meses também foram maiores.

QUALITY OF WATER FOR IRRIGATION AS
SALINITY, SODICITY AND SPECIFIC IONS OF
THE NEW RESERVOIR SITES, CEARÁ
ABSTRACT
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The objective of this study was to evaluate the concentrations of
sodium, calcium and magnesium, as well as the values of the RAS
and CE as its quality for irrigation in the period 2005-2006 in
the reservoir Novos, in the metropolitan basin of Ceará. The data
used were from the database of quality of water within the Water
Resources Management Company of Ceará - COGERH. The results
showed that most of the studied (2005 to 2006) the period showed
no restriction of water for irrigation use as Ca, Mg, EC and RAS.
Except, however, for the month of April and November for RAS (3.26
and 4.47 (mmol L-1) 0.5, respectively), and CE ( 0.732 dS m-1) in April
2005. In 2005, due to evaporation, we observe the Na in the months
of April, May and October to December , reaching 5.63 mmol L-1 for
the month of November, and the year 2006 the months of March and
November also showed higher (3.61 and 3.27 mmol L-1 respectively).
As a result, the values of these RAS months were higher.
KEY-WORDS: Irrigation water quality, salts, reservoir.
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INTRODUÇÃO
A água é um recurso determinante da qualidade de vida do ser
humano; sendo que nas regiões áridas e semiáridas do globo, esta
limitação se torna bem mais evidente, como decorrência natural da
escassez hídrica da região. A multiplicidade de usos da água conduz
a problemas tanto de quantidade como de qualidade (PALÁCIO et
al., 2009).
Águas salinas utilizadas na agricultura podem representar um risco
para produção das culturas. Os efeitos da salinidade nas plantas são
devido à salinidade, à sodicidade ou a toxicidade de íons específicos.
A salinidade diminui o potencial externo de água, causando efeitos

físicos e íons específicos podem causar efeitos tóxicos e nutricionais
às culturas. Em certos casos, as águas salinas promovem alteração
nas condições físico-químicas que não existia inicialmente no solo,
em proporções que desfavorecem o crescimento e desenvolvimento
da maioria das culturas (LAUCHLI e EPSTEIN, 1990).
O indicativo da concentração de sais solúveis na água de irrigação e no
solo, ou nível de salinidade, é dado pela condutividade elétrica (CE)
a qual corresponde à medida da capacidade dos íons presentes na
água conduzir eletricidade e cresce proporcionalmente ao aumento
da concentração de sais. O aumento nos valores da CE da água é
acompanhado, principalmente, pela elevação nos níveis de Na+ e
Cl-, afetando diretamente o desempenho das plantas e limitando o
consumo e a disponibilidade para o homem. O conhecimento do
teor total de sais solúveis (condutividade elétrica, CE) presentes na
água e o comportamento seus íons dominantes permite a utilização
e manejo da água de forma mais adequada (AYERS & WESTCOT,
1999; LOPES et al., 2006; PALÁCIO et al., 2009).
Nesse contexto, objetivou-se com esse estudo avaliar a qualidade das
águas do reservatório Sítios Novos localizado no Ceará, quanto à
salinidade e íons específicos para fins de uso na agricultura irrigada.
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O estudo foi desenvolvido no reservatório Sítios Novos, pertencente
à Bacia Metropolitana do estado do Ceará, localizado na cidade
de Caucaia-CE, entre as coordenadas geográficas E: 504.706 e N:
9.583.427 (Figura 1). O açude tem uma capacidade de 126.000.000
m³ com uma bacia Hidrográfica de 446,000(km²) de extensão, e uma
bacia Hidráulica de 2.010,000 (ha). As amostras foram coletadas
mensalmente de fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, no total
de 27 amostras de água. Todos os procedimentos de coleta foram
realizados conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
(COGERH) do Ceará.
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Figura 1: Localização do reservatório Sítios Novos na bacia Metropolitana do Ceará.

Na Figura 2 se encontra a precipitação dos anos de 2005 e 2006 do
posto de Caucaia que corresponde a 934,2mm e 1149,8mm anuais,
respectivamente.
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Figura 2: Precipitação de 2005 e 2006 do posto pluviométrico localizado em Caucaia, Ceará.

Os resultados obtidos foram avaliados tendo como base os limites
de restrição estabelecidos para irrigação proposto por AYERS &
WETSCOT (1999) apresentados nas tabelas 1 e 2 a seguir.
Tabela 1: Classes de restrição de uso da água para irrigação segundo
Ayers & Westcot (1999).

Classes de restrição de uso para irrigação

Variáveis

Nenhuma

Moderada

Severa

CE (ds m-1 )

<0,7

0,7 - 3,0

>3,0

Na (mmolc L-1)

<3,0

>3,0

-

Ca + Mg (mmolc L-1)

<5,0

5,0 - 15,0

>15,0

Tabela 2: Classes de restrição de uso para irrigação de acordo com
a relação de absorção de sódio (RAS) e condutividade elétrica (CE),
segundo Ayers & Westcot (1999).
Classes de restrição de uso para irrigação
RAS

Nenhuma

Moderada

Severa

Condutividade elétrica (dS m-1)

0a3

> 0,7

0,7 - 2,0

<2,0

3a6

>1,2

1,2 - 0,3

<0,3

6 a 12

>1,9

1,9 - 0,5

<0,5

12 a 20

>2,9

2,9 - 1,3

<1,3

20 a 40

>5,0

5,0 - 2,9

<2,9
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Os valores para Ca + Mg e Na+, bem como os de CE e RAS nos
anos de 2005 a 2006 podem ser observados nas Figuras 3 e 4,
respectivamente. Em todo o período estudado, as concentrações
de Ca + Mg se apresentaram abaixo do limite mínimo estabelecido
por Ayers & Westcot (1999), se enquadrando na classe de águas
sem nenhuma restrição para uso na irrigação. Como o Ca + Mg são
considerados no cálculo da RAS, observa-se que a RAS em quase
todo o período estudado foi inferior a 3 (mmolc L-1)0,5. Quanto ao
íon sódio (Na+) observa-se também que, em quase todo o período
de estudo, apresentou-se abaixo dos limites estabelecidos para fins
de irrigação (3 mmolc L-1). Porém para os meses de abril, maio e de
outubro a dezembro de 2005 as concentrações do Na+ mostraram-se
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elevadas, chegando a 5,63 mmolc L-1 para o mês de novembro, que
pode ser explicado pelo período seco do ano. Para o ano de 2006,
os meses de março e novembro apresentaram-se superiores com
valores de 3,61 e 3,27 mmolc L-1 respectivamente, para o Na+. Esses
meses, portanto, se enquadraram na classe de restrição moderada
para irrigação proposta por Ayers & Westcot (1999).

Figura 3: Concentrações dos íons Ca2+, Mg2 e Na+ no reservatório Sítios Novos em 2005 e 2006.
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Ao se analisar os valores da CE e da RAS, verifica-se que em quase
todo período estudado a água não apresentou nenhuma restrição
para irrigação segundo Ayers & Westcot (1999), tendo em vista que
os valores da RAS estão abaixo de 3,0 (mmolc L-1)0,5 e os de CE abaixo
de 0,7 dS m-1. Com exceção, porém, do mês de abril e novembro
de 2005 que apresentou para RAS um valor de 3,26 e 4,47 (mmolc
L-1)0,5 respectivamente devido aos elevados valores do Na+. Já para
a CE apenas o mês de abril de 2005 apresentou-se elevado, com um
valor de 0,732 (mmolc L-1). As concentrações dos sais estudados
são evidenciadas pela precipitação anual. Os maiores valores de
concentração dos sais foram mostrados durante o ano de 2005 por
apresentar uma precipitação de 934,2mm inferior ao ano de 2006
que foi de 1149,8mm. A influência da chuva na salinidade das águas
superficiais se deve ao aumento no volume dos reservatórios e
consequente diluição dos sais, como mostrado no estudo realizado
por Oliveira et al. (2000).

Figura 4: Concentrações da CE e RAS no reservatório Sítios Novos em 2005 e 2006.

CONCLUSÃO
As águas do reservatório Sítios Novos não apresentam restrições
para irrigação, na maior parte do período estudado quanto aos
parâmetros avaliados, com exceção dos valores de Na+ nos meses
de abril, maio e de outubro a dezembro no ano de 2005 e março e
novembro no ano de 2006, no mês de abril e novembro para RAS e o
mês de abril para CE no ano de 2005, esses meses se enquadraram,
portanto na classe de restrição moderada para irrigação.
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RESÍDUO DE EFLUENTE DE FRIGORÍFICO
BOVINO COMO FERTILIZANTE ALTERNATIVO
PARA A PRODUÇÃO DE GIRASSOL
B. A. Gusmão [IC]1 | S. T. Pereira [IC]2 | F. G. Ferreira [IC]3
A. S. Passos [PC]4 | F. A. Rocha [PC]5 | e J. O. Silva [PQ]6

RESUMO
A busca por alternativas para utilização de dejetos provindo de
abatedouros é relevante, já que permitiria o uso dos nutrientes
contidos na matéria orgânica e possibilitaria a reciclagem de um
produto que seria descartado ou que iria poluir fontes hídricas
(MATOS et al., 2005). O objetivo do trabalho é avaliar o efeito de
diferentes doses de resíduo produzido em lagoa de tratamento de
efluentes gerados com o abate de bovinos sobre o crescimento do
girassol. O solo utilizado foi o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com
doses crescentes do resíduo, constituindo os seguintes tratamentos,
com quatro repetições em vasos contendo 3 kg do substrato: T1=
Solo+ 0 Mg ha-1 ; T2= Solo+ 2 Mg ha-1; T3= Solo+ 4 Mg ha-1; T4= Solo+
8 Mg ha-1; T5= Solo+ 16 Mg ha-1. Noventa dias após o transplante DAT foi analisada a produção de biomassa seca e fresca da planta.
De acordo com os resultados observou-se que os tratamentos 2, 4 e
8 Mg/ha foram os melhores em termos de produção de biomassa e
que a utilização do composto orgânico favoreceu aumento no teor de
matéria orgânica no solo.
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WASTE EFFLUENT BOVINE FRIDGE AS
ALTERNATIVE FOR FERTILIZER PRODUCTION
OF SUNFLOWER
ABSTRACT
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The search for alternatives to the use of waste coming from
slaughterhouses is relevant, since it would allow the use of nutrients
in the organic matter and enable the recycling of a product that
would be discarded or that would pollute water sources (Matos et
al., 2005). The objective is to evaluate the effect of different doses
of waste produced in treatment pond effluents with the slaughter
of cattle on growth of sunflower. The soil was typic dystrophic. The
experimental design was completely randomized, constituting the
following treatments, with four replications in pots containing 3 kg
of substrate: T1= Solo+ 0 Mg ha-1; T2= Ground+ 2 Mg ha-1; T3=
Ground+ 4 Mg ha- 1; T4= Solo+ 8 Mg ha- 1; T5= Solo+ 16 Mg ha- 1.
Ninety days after transplantation-DAT was analyzed the production
of fresh and dry biomass of the plant. According to the results showed
that 2, 4 and 8 were Mg/ha the best in terms of biomass production
and the use of the organic compound favored increase in the content
of organic matter in the soil.
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KEY-WORDS: waste, organic matter, nutrients.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a produção animal para corte é uma atividade
econômica de grande relevância que se traduz no surgimento de
um número crescente de abatedouros, seja de bovinos, suínos ou
de aves (FERREIRA et al., 2002). Atualmente os abatedouros são
responsáveis por produzir resíduos sólidos (conteúdo ruminal) e
líquidos potencialmente poluidores ao meio ambiente.
A digesta bovina é o resíduo sólido gerado no processo de abate
dos bovinos e se for tratado de modo específico, torna-se um adubo
orgânico promissor, com grande potencial para proporcionar
incremento de matéria seca em diferentes culturas além de melhorar
o desenvolvimento das plantas, podendo acarretar benefícios ao
meio ambiente, pois quando utilizada como adubo, diminui a
disposição deste composto no ambiente.

O resíduo de efluentes de lagoas de tratamentos gerado em frigoríficos
para abate de bovinos (RFB), em função da sua composição química,
surge como uma alternativa de composto orgânico para adubação de
culturas oleaginosas. Sommers (1977) afirma que esses resíduos possuem
teores de N, P e C consideráveis e praticamente todos os micronutrientes.
O girassol (Helianthus annus L.), família Asteraceae destaca-se
como a quarta oleaginosa na produção de grãos e a quinta em área
cultivada no mundo (FAGUNDES et al., 2007). Trata-se de uma
planta extremamente adaptável a diferentes condições ambientais,
sendo que a época de plantio normalmente influencia a produção de
grãos (UNGARO et al., 2000).
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A busca por alternativas para utilização de dejetos provindo de
abatedouros é relevante, já que permitiria o uso dos nutrientes
contidos na matéria orgânica e possibilitaria a reciclagem de um
produto que seria descartado ou que iria poluir fontes hídricas
(MATOS et al., 2005). Esses resíduos são compostados/ tratados
e usados como fertilizante do solo, pois os seus nutrientes após a
mineralização podem ser absorvidos pelas plantas, da mesma forma
que os fertilizantes químicos.

A digesta bovina é um adubo orgânico promissor, com grande
potencial para proporcionar incremento de matéria seca em diferentes
culturas além de melhorar o desenvolvimento das plantas, podendo
acarretar benefícios ao meio ambiente, pois quando utilizada como
adubo, diminui a disposição deste composto no ambiente.
Uma vez comprovada a eficiência da digesta bovina na fertilização da
cultura do girassol, estaria gerando um produto de baixo custo para o
produtor rural, principalmente o pequeno agricultor, além de reduzir
o impacto ambiental dando uma destinação final para o resíduo.
O objetivo do trabalho é avaliar o efeito de diferentes doses de
resíduo produzido em lagoa de tratamento de efluentes gerados com
o abate de bovinos sobre o crescimento do girassol.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação localizada no
IFBA, campus Vitória da Conquista.
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O solo utilizado foi o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, típico,
textura franco argilo arenosa, relevo plano, que foi coletado na
profundidade de 0 a 0,2m.Em seguida, o solo foi posto para secar,
caracterizando como TFSA (terra fina seca ao ar), destorroado,
peneirado em malha de 8 mm, e acondicionados 3 kg de solo em
vasos plásticos. Simultaneamente, o mesmo solo foi levado para o
laboratório de solos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB, para realização das análises químicas, conforme metodologias
propostas pela EMBRAPA (1997) e APHA (1997) (Tabela 1).
Tabela 1: Resultado da análise química do solo utilizado no
experimento antes da implantação
Profundidade pH
P Mg2+
0-20 cm
(H2O)

K+

Ca2+ Al3+ H+ SB

t

mg/dm3 -----------cmolc/ dm3----------LVA

5,2

1

0,5

0,02

0,2

0,4

T

V m

MO

--%--

mg/dm3

3,4 0,7 1,1 4,5 16 36

12

Fonte: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Departamento de Engenharia Agrícola e Solos (DEAS).

Após resultado da análise química do solo, o mesmo foi corrigido,
utilizando calcário dolomítico (4 g/vaso), ficando o solo incubado
por 30 dias, mantendo-se a capacidade de campo do mesmo em
80%, a fim de elevar a saturação por base do solo para 60%.
O composto orgânico utilizado foi o resíduo sólido produzido em
lagoas de tratamentos de efluentes gerados em frigoríficos para
abate de bovinos-RFB, proveniente da Vitally Foods Nordeste
Indústria e Comércio LTDA, localizada no município de Vitória da
Conquista, Bahia, que possui capacidade de abate de 1000 cabeças/
dia. Após coletado, o material orgânico foi posto para secar ao ar e
em seguida foi triturado em moinho manual e encaminhado para
o laboratório de fertilizantes e corretivos da CEPLAC para análise
química, conforme metodologias propostas pela EMBRAPA (1997)
e APHA (1997) (Tabela 2).
Tabela 2: Resultado da análise química do composto orgânico
utilizado no experimento
Substrato pH Ca2+ Mg2+

K20 K20
Sol. Total

N

P2O5
Total

C

M.O

Fe

Zn Cu Mn
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--------------------------------%-----------------------Resíduo
6,9 1,50 0,20 0,15
Frigorífico

0,15

2,40

1,30

---------mg/kg-------

41,37 76,54 11500 438 95 330

O delineamento experimental utilizado foi o DIC (delineamento
inteiramente casualizado), com doses crescentes do composto
orgânico, constituindo os seguintes tratamentos: 0; 2; 4; 8 e 16Mg
ha-1, com quatro repetições totalizando 20 unidades experimentais.
A cultura utilizada foi o girassol variedade Embrapa 122/v-2000,
cujas sementes foram fornecidas pela Embrapa Soja. As sementes
foram postas para germinar em bandejas de isopor e, no período
de aproximadamente 20 dias após a germinação das sementes, foi
feito o transplante das mudas para os vasos plásticos contendo 3 kg
de solo, permanecendo uma plântula por vaso. Após o transplante,
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Fonte: CEPLAC - Laboratório de Fertilizantes e Corretivos.

foi adicionado em todos os tratamentos 1kg/há de boro, utilizando
como fonte o ácido bórico.
No intuito de realizar a análise de crescimento da cultura, a cada
15 DAT (dias após o transplante) foram avaliadas as seguintes
variáveis: altura das plantas (AP) e número de folhas. (NF) e 90 dias
após a emergência aproximadamente, as plantas foram colhidas,
separando-se parte aérea, sementes e raiz para determinação da
massa fresca. Em seguida, as partes da planta foram postas a secar
em estufa a 60°C até atingir massa constante.
Após a colheita do experimento, foi retirada uma amostra de solo de
cada repetição, juntando pequenas amostras do mesmo tratamento,
posto para secar e encaminhada para o laboratório de fertilidade do
solo para determinação das análises químicas, conforme Tabela 03.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
seguida da análise de regressão para as variáveis de crescimento e
biomassa fresca seca tendo como variável indenpendente a época
de amostragem e as doses do composto orgânico utilizando-se o
programa estatístico SAEG - Statistical Analysis System (Gomes, 1992).
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Conforme a análise química do solo antes da implantação do
experimento (Tabela 1) e após a colheita do experimento, o pH, que
é a principal fonte de acidez do solo, foi reduzido. A percentagem de
saturação por bases teve um aumento o que significa que os valores de
Al3- e o H- tiveram uma reduzida e assim tornaram o solo mais fértil.
Tabela 3: Resultado da análise química do solo após a colheita do
experimento:
Tratamentos
0 Mg/ há
2 Mg/ há
4 Mg/ há
8 Mg/ há
16 Mg/ ha

pH *mg/dm3
(H20)
P
K+
6,2
1
0,03
6,2
1
0,03
6,3
1
0,02
6,3
2
0,02
6,3
1
0,02

Ca20,7
1,1
0,6
0,7
0,5

*cmolc/dm3 de solo
Mg2- Al3- H- Na+ S.B.
0,4 1,2 1,4 0,07 1,2
0,6 0,1 2,4 0,09 1,8
0,4 1,1 1,4 0,09 1,1
0,5 1,4 1,1 0,09 1,3
0,4 1,0 1,5 0,09 1,0

t
2,4
1,9
2,2
2,7
2,0

T
3,8
4,3
3,6
3,8
3,5

V
32
42
31
34
29

%
m
50
5
50
52
50

g/dm3
PST M.O.
2
23
2
24
2
27
2
25
2
22

Fonte: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) - Departamento de Engenharia Agrícola e Solos (DEAS).

Os dados de análise de variância para número de folhas, altura de
planta, massa seca e massa fresca do girassol, estão apresentados nas
Tabelas 4 e 5.
Tabela 4: Resumo da análise de variância (ANOVA) para variáveis
número de folhas (NF) e altura de planta (AP) (cm), submetido a
diferentes doses do composto orgânico.
FV

GL

DOSE (D)
ÉPOCA (E)
REPETIÇÃO
DxE
RESÍDUO
CV (%)

5
7
20
35

QUADRADO MÉDIO
N° DE FOLHAS
66,66071 **
633,2000 **
11,66429ns
5,944048ns
4,909382
16,11

ALTURA DE PLANTA (cm)
1287,254**
4409,588**
370,6379**
199,1508**
43,14209
25,90

**ns: Significativo a 1% e não significativo, respectivamente, pelo teste F.

Tabela 5: Resumo da análise de variância (ANOVA) para massa fresca
da raiz (MFRA), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca
total (MFTOT), massa seca da raiz (MSRA), massa seca da parte
aérea (MSPA) e massa seca total (MSTOT), submetido a diferentes
doses do composto orgânico.
FV

GL

QUADRADO MÉDIO
MFRA

DOSE

CV (%)

MFPA

MFTOT

MSRA

MSPA

MSTOT

4 25,5661** 245,5928** 423,2979** 1,3142* 13,19016** 22,3278**

REPETIÇÃO 3
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12

8,3963ns

52,2869ns

3,6054

15,43056

32,2862

0,3922

0,9482

2,2133

61,7

33,3

38,2

139,8

34,7

45,7

99,9853ns 0,47276ns 2,5704ns

4,5599ns

Na Tabela 4, tanto o número de folhas quanto a altura da planta foram
significativos ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F, para as
variáveis independentes dose e época de amostragem, porém a interação
de ambos foi significativa apenas para a variável altura de planta.
As variáveis de biomassa vegetal (Tabela 05) foram estatisticamente
significativas para a variável dose, ou seja, as concentrações
crescentes do composto orgânico apresentaram efeito positivo no
desenvolvimento do girassol.
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*; **ns: significativo a 5%, significativo a 1% e não significativo respectivamente, pelo teste F.

As análises de crescimento foram avaliadas a cada quinze dias,
apresentando os seguintes resultados (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Número de folhas do girassol submetido a diferentes épocas de amostragem após o transplante
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Figura 2: Altura de planta submetida a diferentes épocas de amostragem após o transplante.

A variável massa seca da parte aérea, raiz e total (Figuras 3, 4 e 5)
apresentaram um ajuste de modelo linear de primeiro grau, com
o mesmo comportamento da biomassa fresca, sendo que a maior
dose do composto orgânico (16 Mg ha-1) proporcionou um maior
incremento de biomassa seca.

Figura 3: Massa seca da parte aérea (PA) do girassol (HelianthusannusL.) submetido a diferentes doses da digesta bovina.
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Figura 4: Massa seca da raiz do girassol (HelianthusannusL.) submetido a diferentes doses da digesta bovina.

Figura 5: Massa seca total do girassol (HelianthusannusL.) submetido a diferentes doses da digesta bovina.

CONCLUSÃO
A dose 16 Mg ha-1 do composto orgânico promoveu maior
incremento no número de folhas e altura de planta;
Os tratamentos T2= 2 Mg ha-1, T3= 8 Mg ha-1 e T4= 16 Mg ha-1 foram
os melhores em termos de produção de biomassa;
O composto orgânico utilizado favoreceu aumento no teor de
matéria orgânica no solo.
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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: hidrologia, escoamento superficial, manejo da vegetação,
queimada, semiárido.
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O estudo do escoamento superficial de uma bacia hidrográfica
é de suma importância para o conhecimento mais aprofundado
sobre diferentes cenários e climas representativos de cada região,
principalmente ambientes alterados por ações antrópicas. Objetivouse com esta pesquisa analisar a influência da ação antrópica sobre
o escoamento superficial em uma microbacia experimental de
escoamento efêmero no semiárido cearense durante os anos de 2009
a 2012. No primeiro ano (2009) foi estudada a área com vegetação
nativa, mantida inalterada, e no início de 2010 foi realizado um
tratamento de uso do solo comum na região, onde é feito o corte da
vegetação, seguida de queimada e cultivo de gramínea Andropógon
gayanus Kunt para a produção de pastagem. No ano de 2009, do total
de 61 eventos chuvosos, 26 geraram escoamento na microbacia,
apresentando coeficiente de escoamento anual de 22%. Já o ano
de 2010 se caracterizou como o de menor escoamento, 115,4 mm
escoados, representando um coeficiente anual de 16,1%. O ano
de 2011, com 397,2 mm escoados, foi o de maior escoamento no
período estudado, representando o coeficiente anual de 28%. O ano
de 2012 apresentou um coeficiente de escoamento igual a 21% com
um total de 169,7 mm escoados.

HYDROLOGIC SYNTHESIS IN A WATERSHED
IN SEMIARID SUBMITTED TO THE
MANAGEMENT OF CUTTING / BURNING AND
PLANTED WITH GRASS
ABSTRACT
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The study of runoff from a watershed is of paramount importance for
the further knowledge about different scenarios and representative
climates of each region, mainly altered by human actions
environments. The objective of this research was to analyze the
influence of human action on the surface runoff in an experimental
watershed ephemeral runoff in semiarid Ceará during the years
2009-2012. In the first year (2009) has studied the area with native
vegetation, remain unchanged and in early 2010 a treatment use
common soil was performed in the region where it is made the cut
vegetation, followed by burning and cultivation of grass Andropogon
gayanus Kunt for pasture production. In 2009, the total of 61 rainfall
events, 26 generated runoff in the watershed, presenting annual
runoff coefficient of 22%. Since the year 2010 was characterized as
the least runoff,drained 115.4 mm, representing an annual rate of
16.1%. The year 2011, with 397.2 mm disposed, was the highest flow
during the study period, representing the annual rate of 28%. The
year 2012 presented a runoff coefficient equal to 21% with a total of
169.7 mm disposed.
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KEY-WORDS: hydrology, runoff, vegetation management, fire, semiarid.

INTRODUÇÃO
O escoamento superficial é um dos primeiros processos a ser alterado
quando a cobertura vegetal de uma bacia é modificada (ARAÚJO
NETO, 2012; ANDRADE et al., 2013), diversos fatores influenciam
no comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. As
modificações ocorridas na cobertura vegetal são decorrentes de
processos naturais e ações antrópicas e produzem alterações no
ambiente e consequentemente nas respostas hidrológicas das bacias
hidrográficas (GARCIA-RUIZ et al., 2008; TORRES et al., 2011; RAN
et al., 2012;).
O escoamento superficial resultante das precipitações é considerado
o componente preponderante na formação de cheias ou aumento
de vazões dos cursos de água (PINTO et al., 1973). O uso indevido
da caatinga na região semiárida brasileira tem acelerado a erosão
do solo trazendo como consequências o seu empobrecimento e o
assoreamento de reservatórios (ALBUQUERQUE et al., 2001).

Devido à prática constante de queima e substituição da vegetação
nativa da caatinga por gramínea para a produção de pastagem,
objetivou-se com esta pesquisa quantificar o impacto da mudança
do uso da terra, através da remoção e queima da vegetação nativa
seguida do plantio de gramínea Andropongon gayanus Kunt, no
escoamento superficial anual e mensal do solo.

MateriaIS e Métodos
A área de estudo está localizada na região semiárida, no Estado do
Ceará e faz parte da bacia do Alto Jaguaribe, localizada na estação
experimental pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Iguatu, entre as coordenadas
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A remoção da cobertura vegetal natural ou a substituição por
outra cobertura possibilita a ação do impacto direto das gostas de
chuva sobre o solo, tornando suscetível ao escoamento superficial
e à desagregação de partículas, ocasionando maior transporte de
sedimentos (ALBUQUERQUE et al., 2002; GAFUR et al., 2003;
SANTOS et al.,2007), principalmente no início da estação chuvosa.

geográficas 6°23’38’’ a 6°23’58’’ de latitude Sul e 39°15’21’’ a
39°15’38’’ de longitude Oeste (Figura 1). O clima da região é do tipo
BSw’h’ (Semiárido quente), de acordo com a classificação climática
de Köppen, com temperatura média sempre superior a 18 ºC no
mês mais frio. A precipitação média histórica anual no município
de Iguatu é de 867 ± 304 mm, com 85% concentradas no período
de janeiro a maio e dos quais cerca de 30% só no mês de março
(AGRITEMPO, 2011). A evaporação potencial média fica em torno
de 1988 mm ano-1.
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A área de drenagem da microbacia estudada é de 2,80 ha, tendo
comprimento de 253,90 m, declividade média de 5,57%, altitude
de 237 m, comprimento curso principal de 238 m, fator de forma
0,43, sinuosidade do curso principal 2,8 e tempo de concentração do
escoamento 27 minutos. O solo da área de estudo foi classificado de
acordo com Embrapa (2006) como Vertissolo Ebânico carbonático
típico, apresentando um relevo pouco acidentado, com solos
relativamente profundos. Devido ao tipo de argila (2:1) presente
no solo da microbacia, é comum o surgimento de rachaduras na
superfície nas épocas secas do ano, e encharcamento no período
chuvoso, dificultando até mesmo o acesso à área (PALÁCIO et al).

Figura 1: Localização da área em estudo no Estado do Ceará.

O estudo compreendeu a estação chuvosa dos anos de 2009 a 2012,
sendo que no primeiro ano de estudo a vegetação de caatinga da

área foi mantida inalterada. A partir de 2010 a área foi manejada,
sendo desmatada e queimada com posterior plantio da gramínea
Andropongon gayanus Kunt, prática bastante empregada por
pecuaristas do semiárido brasileiro. O desmatamento e a queimada
foram realizados em dezembro de 2009 e o plantio em 15/01/2010,
no início da estação chuvosa.
Na área de estudo foi instalada uma estação hidrometeorológica
automática, com aquisição de dados a cada cinco minutos, sendo
os dados pluviométricos obtidos em pluviógrafo de báscula e os de
escoamento superficial, em um sensor capacitivo que funciona como
linígrafo de uma calha Parshall, que foi instalada no exutório da
microbacia. Os dados da estação eram descarregados semanalmente
para o computador e feitas às devidas conversões.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Síntese Hidrológica Anual
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Durante o período de estudo (2009-2012) constatou-se de forma
alternada, dois anos com pluviosidade acima da média histórica
da região, os anos 2009 e 2011 com precipitações superiores a
média normal de 30 anos e os anos 2010 e 2012 com precipitação
anual inferior a média (Tabela 1). No ano de 2009, ano que
ainda predominava a vegetação nativa, do total de 61 eventos de
precipitação pluviométrica, 26 geraram escoamento na microbacia,
representando 37% dos eventos. Nos anos 2010, 2011 e 2012
(anos após a realização da queimada), ocorreram um total de 45,
58 e 34 eventos chuvosos (respectivamente), com um total de 11,
36 e 27 eventos com escoamentos (respectivamente), e assim
representando um total de eventos com escoamento de 24, 62 e
79% (respectivamente). Considerando a lâmina escoada, os maiores
valores observados foram no ano de 2011 na microbacia com
vegetação de pastagem, com uma lâmina total de 397,2 mm escoados
em relação à 1416,8 mm precipitados, resultando em um coeficiente
de escoamento anual médio de 28%, enquanto que no ano de 2010
foram observados os menores valores escoados no período estudado,

com uma lâmina total de 115,4 mm escoados em relação a 717,4 mm
precipitados gerando um coeficiente de escoamento anual médio de
16,1%. Tal diferença se explica pelo fato do ano de 2012 ter ocorrido
um maior volume de chuva, uma quantidade maior de números de
eventos gerando uma umidade antecedente maior.
Tabela 1: Síntese hidrológica anual da microbacia monitorada
Manejo

Vegetação
Nativa
Queimada/
Pastagem
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N° eventos

N° eventos

Precipitação

chuvosos

com escoamento

(mm)

(mm)

(%)

(%)

2009

61

26

1011,4

222,5

28,3

22,0

2010

45

11

717,4

115,4

23,5

16,1

2011

58

36

1439,2

397,2

31,4

28,0

2012

34

27

807,5

169,7

24,0

21,0

Total

198

100

3953,1

904,7

Data

Precipitação C por
C anual
efetiva
evento

Considerando que o estudo foi realizado na mesma microbacia
hidrográfica, essa diferença de lâmina escoada também tem
influência do manejo da vegetação para maiores retenções da água, já
que a microbacia antes da queimada predominava a vegetação nativa
e após passou a predominar a vegetação de pastagem, sendo uma
vegetação rasteira e mais densa possibilitando uma maior proteção
do solo diminuindo o impacto das gotas das chuvas. Estes resultados
estão de acordo com os encontrados por Bartley et al. (2006) quando
investigaram a influência da cobertura vegetal sobre processos
hidrológicos em microbacias de clima semiárido, na Austrália.
Montenegro et al. (2013) mostram o claro efeito da retenção da água
no solo e a redução da lâmina escoada com aumento da cobertura
morta sobre o solo no semiárido.
Síntese Hidrológica Mensal
A precipitação total no ano de 2009 (vegetação nativa) foi de
1.011,4 mm, acima da média histórica da região (864 mm), sendo
distribuídos no período entre os meses de janeiro a maio com a maior
concentração no mês de abril, ficando 38,8% do total precipitado
(392,5 mm) no ano de 2009 (Figura 2A). A alta concentração de

chuvas em um curto espaço de tempo ocasionou um escoamento
superficial no mês de abril de 143,9 mm, sendo 66% do total escoado
(146.9 mm) no ano.
O ano de 2010 caracterizou-se por ser o primeiro ano após a realização
da queimada realizada na microbacia hidrologia estudada, e em
seguida a implantação de pastagem na mesma. No primeiro ano
com a cobertura vegetal de pastagem a microbacia não apresentou
grande variação em relação a 2009 (vegetação nativa) com relação
ao escoamento superficial. Os resultados podem ser explicados pela
a altura pluviométrica total anual de 851,5 mm distribuídos em oito
meses do ano, onde o maior evento pluviométrico registrados foi de
77,7 mm no dia 21 de abril de 2010 (Figura 2B). A maior distribuição
espacial pluviométrica e a baixa intensidade dos eventos refletiram
em um maior tempo de infiltração e um menor escoamento
superficial, o mês de abril registrou o maior escoamento com 57,7
mm escoados.
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Figura 2: Síntese hidrológica mensal: precipitação e escoamento superficial, 2009 (A), 2010 (B), 2011 (C) e 2012 (D).
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O ano de 2011 apresentou o maior índice pluviométrico do período
estudado com altura total de 1.439,2 mm (Tabela 1). O período
chuvoso deste ano variou entre os meses de janeiro a julho com o
maior índice no mês de abril com um total de 474,9 mm, (Tabela 2C)
representando 33% do total precipitado em todo o ano de 2011 e foi o
mês com o maior escoamento de todo estudo. Isso pode ser explicado
pela alta intensidade de chuva e pelo elevado número de eventos
chuvosos distribuídos em um curto espaço de tempo, contribuindo
com a umidade antecedente do solo. O mesmo comportamento
no escoamento, por consequência da irregularidade temporal das
chuvas na região semiárida foi encontrado por Santos et al. (2007).
O ano de 2011 também se caracterizou como sendo o de maior
escoamento superficial na microbacia com vegetação de pastagem
do período em estudo (2009–2012) com 397,2 mm escoados. Esses
valores podem ser explicados por um elevado número de eventos
chuvosos durante o ano (58 eventos) e eventos com alta intensidade
pluviométrica. Assim como nos anos anteriores o mês de abril
apresentou o maior escoamento do ano (184,1 mm).
Não houve grande variação de escoamento superficial nos anos
estudados com relação ao manejo de vegetação. Isso pode ser
demonstrado no ano de 2012, onde o escoamento superficial foi

inferior ao ano de 2009 (vegetação nativa) 169,7 mm e 222,5 mm,
respectivamente, e pluviosidade total de 807,5 mm. Apresentando
um coeficiente de escoamento anual de 21%. No período estudado
os três primeiros anos (2009, 2010 e 2011) apresentaram os maiores
índices pluviométricos no mês de abril e por consequência os
maiores escoamentos nos respectivos anos.

CONCLUSÃO
A influência da precipitação pluviométrica e as caraterística de
umidade antecedente do solo foi um fator mais importante para
variação do escoamento anual e mensal do que o manejo da
vegetação com desmatamento, queima e plantio de Andropógon
gayanus Kunt;
O mês com menores lâminas escoadas durantes o período estudado
foi janeiro devido a baixa umidade antecedente do solo decorrido de
um longo período de seca, pois o escoamento está ligado diretamente
a umidade antecedente do solo;
Os maiores escamentos mensais estão relacionados com as maiores
precipitações pluviométricas, sendo o mês de abril com maiores
volumes escoados no estudo, exceção apenas para o ano de 2012 em
que fevereiro apresentou maiores escoamentos.
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PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DO USO DA
ÁGUA NO TERCEIRO CICLO DE PRODUÇÃO
DA BANANEIRA, SOB DIFERENTES LÂMINAS
DE IRRIGAÇÃO E DOSES DE POTÁSSIO
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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Musa spp., pós-colheita, fertirrigação.

1
2e3
4

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE / Campus Limoeiro do Norte;
Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - UFC;
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE / Campus Limoeiro do Norte: andreiaafb@gmail.com;
[PQ] Pesquisador | [PROF] Professor

3871

Engenharia Agrícola

Este trabalho objetivou avaliar as características pós-colheita dos
frutos de bananeira cv. Pacovan Apodi sob diferentes lâminas de
irrigação e adubação potássica, na região da chapada do Apodi,
Limoeiro do Norte - Ceará. O delineamento experimental utilizado
foi em blocos casualizados com arranjo em parcelas subdivididas,
com três repetições. Foram empregadas cinco lâminas de irrigação
(na parcela): 50%, 75%, 100%, 125% e 150% da ETc do lisímetro
de drenagem e quatro doses de potássio (na subparcela): 0%,
60%, 140% e 200% de K2O (recomendada pela análise do solo). As
variáveis analisadas foram: Peso do cacho, produtividade, número
de frutos e pencas por cacho e a eficiência do uso da água. Através
do software “SAEG 9.0-UFV” os dados foram submetidos à análise
de variância e posteriormente quando significativo pelo teste F, ao
nível de 5% de probabilidade, à análise de regressão. As lâminas de
irrigação influenciaram significativamente (p<0,05) em todas as
variáveis analisadas, já as doses de potássio influenciaram apenas no
número de frutos por cacho.

PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY OF WATER
USE IN BANANA THE THIRD CYCLE OF
PRODUCTION BANANA UNDER DIFFERENT
IRRIGATION DEPTHS AND POTASSIUM DOSES
ABSTRACT
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This study aimed to evaluate the postharvest fruits of banana cv.
Pacovan Apodi under different irrigation levels and potassium
fertilization, in the plateau region Tableland, Limoeiro do Norte Ceará. The experimental design was randomized blocks with split plot
arrangement with three replications. 05 were used (five) irrigation (in
part): 50%, 75%, 100%, 125% and 150% of ETc of lysimeter drainage
and four potassium levels (subplot): 0%, 60%, 140% and 200% of
K2O (recommended by soil analysis). The variables analyzed were:
weight of the bunch, productivity, number of fruits and hands per
bunch and the efficiency of water use. Through the software “SAEG
9.0-UFV” the data were subjected to analysis of variance and then
when significant by F test at 5% probability, the regression analysis.
The water depth influenced significantly (p <0.05) in all variables,
since the potassium affected only the number of fruits per bunch.
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INTRODUÇÃO
As necessidades hídricas da bananeira variam em função das
condições climáticas locais. Na região Norte de Minas Gerais, Ribeiro
et al. (2209) verificaram que a demanda suplementar da cultura
foi, em média, de 1.735 mm, enquanto a demanda suplementar
de irrigação (sistema funcionando com 77,6% de eficiência) foi de
1.927 mm.
A bananeira sob déficit hídrico poderá apresentar significativa
redução na produtividade, qualidade dos frutos e no alongamento
do ciclo. O déficit hídrico no período vegetativo afeta a taxa
de desenvolvimento foliar que influencia o número de flores e
consequentemente o número de pencas e a produção de frutos. No
entanto, a bananeira não suporta encharcamento por mais de um
dia, por causar asfixia no seu sistema radicular e com isso, a redução
de sua capacidade de absorção de nutrientes (OLIVEIRA, 1997).

Assim este trabalho foi desenvolvido objetivando avaliar as
características pós-colheita da cultura da bananeira cv. Pacovan
Apodi, no terceiro ciclo produtivo, sob diferentes lâminas de
irrigação e doses de potássio, na região da Chapada do Apodi, Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na área experimental da agroempresa
FRUTACOR, na Chapada do Apodi, Limoeiro do Norte, Ceará, com
coordenadas 05°06’S e 37o52’W e altitude de 151 m (DNOCS, 2006),
no período de julho/07 a junho/08.
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O potássio (K) é o macronutriente absorvido em maior quantidade
pela bananeira, tendo função direta nas trocas metabólicas, no
transporte da seiva elaborada, na retenção de água e nas qualidades
organolépticas do fruto (BRASIL et al., 2000). A recomendação de
adubação potássica para diferentes cultivares de banana tem se
baseado em 962 kg de K2O ha-1ano-1 para ‘Prata-Anã’ (Silva et al.,
2003), 370 kg ha-1 ano-1 de K2O para bananeira ‘Pioneira’ (Brasil et
al., 2000), 665 a 770 kg de K2O ha-1 ano-1 para ‘Grande Naine’ (Souza
et al., 2004).

O solo da área experimental foi classificado como Cambissolos,
subordem Cambissolo Háplico, derivado de rochas calcárias,
formação Jandaíra (EMBRAPA, 1999), texturas franco-argiloarenosa e franco argilosa nas camadas de 0-20 e 20-40 cm,
respectivamente.
As características físicas e químicas do solo da área experimental nas
profundidades de 0-20 e 20-40 cm estão apresentadas nas Tabelas 1
e 2, respectivamente.
Tabela 1: Caracterização física do solo da área experimental:
capacidade de campo (CC), ponto de murcha permanente (PMP),
densidade global (ρs) e teores de argila, silte e areia. Chapada do
Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará.
Camadas
cm

CC

PM

Areia
grossa

ρs

g 100 g-1

Areia fina

g cm-3

Silte

Argila

g kg-1

0-20

22,6

16,1

1,34

290

272

175

263

20-40

26,0

19,0

1,35

191

243

200

366

FONTE: Laboratório de Solos e Água para Irrigação, CENTEC de Limoeiro do Norte - Ceará.
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Tabela 2: Características químicas do solo da área experimental antes
do plantio, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, região da Chapada do
Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará.
Prof pH

P

g kg-1 mg dm-3

cm
0-20 7,2
20-40 7,3
Engenharia Agrícola

MO
20,89
12,62

45
13

K

Ca Mg Na H+Al

SB

CTC V PST

mmolc dm-3
17,61 96,0 27,0 8,27 13,6 148,9 162,5 92
6,81 79,0 11,0 5,59 22,3 102,4 124,7 82

%
5
4

FONTE: Laboratório de Solos e Água para Irrigação, CENTEC de Limoeiro do Norte - Ceará.

O plantio foi realizado em sistema de fileiras duplas (4,0 x 2,0 x 2,0
m), ocupando uma área de 6,0 m2. As adubações foram realizadas
de acordo com a recomendação da análise de solo e os estádios de
desenvolvimento da bananeira (Musa spp.), cujo material genético
usado foi o SH3640 (Pacovan Apodi), um híbrido do subgrupo Prata
Anã, durante o terceiro ciclo de produção. O sistema de irrigação
utilizado foi por gotejamento, constando de cinco emissores por
planta, com vazão nominal de 2,3 L h-1 e PS de 20 m.c.a. As lâminas

aplicadas nos diferentes tratamentos foram controladas por meio de
registros posicionados no início de cada linha lateral de gotejadores.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados
com arranjo em parcelas subdivididas, com três repetições. Os
tratamentos consistiram-se de cinco lâminas de irrigação (na
parcela): 50%, 75%, 100%, 125% e 150% da ETc do lisímetro de
drenagem, que corresponde a L1, L2, L3, L4 e L5, respectivamente e
quatro doses de potássio (na subparcela): 0%, 60%, 140% e 200% de
K2O (recomendada pela análise do solo), correspondendo a K1, K2,
K3 e K4, respectivamente. A fonte de potássio utilizada foi o Cloreto
de Potássio. Cada subparcela foi constituída de uma fileira dupla de
plantas, num total de 12 plantas, sendo as 4 plantas centrais úteis
e as demais de bordadura (FIGURA 6). Cada planta ocupou uma
área de 6,0 m2, resultando numa área total do experimento de 6.864
m2. As lâminas diferenciadas foram baseadas na ETc do lisímetro de
drenagem e aplicadas em função do tempo de irrigação (Equação
1), com freqüência diária e parcelada em duas aplicações por dia
(manhã e tarde).
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Em que:

As variáveis analisadas foram peso médio do cacho, numero de
frutos por cacho, número de pencas por cacho, produtividade e, a
eficiência do uso da água. O peso médio do cacho (PC) foi obtido
pela pesagem dos cachos (sem o engaço) das plantas sorteadas em
cada tratamento e bloco. O número de frutos por cacho (NFC) foi
obtido mediante a contagem de todos os frutos produzidos por
cacho das plantas sorteadas de cada tratamento e repetição. O
número de pencas por cacho (NPC) foi obtido mediante a contagem
de todas as pencas produzidas por cacho das plantas sorteadas de
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Ti: Tempo de irrigação, em min; ETc: Evapotranspiração da cultura,
em mm; Ap: Área da planta (6 m2); q: Vazão média dos gotejadores,
em L h-1; ng: número de gotejadores planta-1 e ef: eficiência do
sistema de irrigação.

cada tratamento e repetição. A produtividade média (PROD), em
t ha-1, foi obtida a partir do peso médio do cacho e do número de
cachos por planta.
Para a obtenção da produtividade da água (EUA) relacionou-se a
produtividade média com as lâminas de irrigação referentes a cada
tratamento, de acordo com a Equação 2.

Em que:
EUA: É a eficiência no uso de água, kg ha-1 mm-1; PROD: produtividade,
kg ha-1, e Li: lâmina de irrigação aplicada, mm planta-1 ciclo-1.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizandose o valor máximo de 5% de probabilidade pelo teste F e, quando
significativos, realizou-se a análise de regressão, selecionando-se o
modelo que apresentou melhores níveis de significância e coeficiente
de determinação (R2). As análises foram realizadas através do
software “SAEG/UFV 9.0”.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o 3º ciclo da cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi, as
lâminas de irrigação aplicadas (irrigação + precipitação) foram de
691, 1.036, 1.381, 1.726 e 2.071 mm, referentes à 50, 75, 100, 125 e
150% da ETc, respectivamente, e, os totais das adubações com K2O
foram: K1 = 0 g planta-1, K2 = 254 g planta-1, K3 = 592 g planta-1 e K4
= 850 g planta-1.
As análises de variância dos dados de pós-colheita da bananeira cv.
Pacovan Apodi mostram que todas as variáveis foram influenciadas
pelas lâminas de irrigação ao nível de 5% de probabilidade pelo
teste F (Tabela 3). Com relação às doses de potássio, verificouse que apenas o número de frutos por cacho foi influenciado pela
adubação potássica. A interação entre lâmina de irrigação e doses de
potássio foi significativa apenas para o peso do cacho, produtividade
e número de frutos por cacho.

Tabela 3: Resumo da análise de variância do peso do cacho,
produtividade, número de frutos e pencas por cacho, na cultura
da bananeira cv. Pacovan Apodi, 3° ciclo, na região da Chapada do
Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará.
Quadrado médio (significância)
Fonte de
variação

GL

Número
frutos
cacho-1

Número
pencas
cacho-1

Peso
cacho
kg

Produtividade
t ha-1 ciclo-1

Bloco

2

118,467ns

0,417ns

1,608ns

4,463ns

Lâminas

4

1626,108*

2,142*

262,447*

728,436*

Resíduo (a)

8

233,883

0,792

11,989

33,276

K2 O

3

703,706*

1,311ns

31,586ns

87,668ns

Lam x K2O

12

524,108*

0,742ns

34,762*

96,485*

Resíduo (b)

30

212,711

0,472

16,166

44,870

Total

59
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Média

149,220

9,433

34,930

58,199

CV %

9,774

7,285

11,510

11,510

A partir da análise de regressão verificou-se que no terceiro ciclo
de produção da bananeira, o número de frutos por cacho (NFC)
respondeu linearmente tanto com o aumento das lâminas aplicadas
quanto das doses de potássio, produzindo o valor máximo de 169
frutos quando se aplicou a lâmina de 2.072 mm e a dose de 850 g
planta-1 ciclo-1 (Figura 1). COSTA (2009) e AZEVEDO (2004) não
encontraram efeito significativo no número de frutos por cacho em
função de lâminas de irrigação para as cultivares Pacovan Apodi e
Prata Anã e Pacovan, respectivamente.
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* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F e ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Figura 1: Número de frutos por cacho em função das lâminas aplicadas e das doses de potássio na cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi, 3º ciclo, na região da chapada do Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará, 2008.

O número de pencas por cachos respondeu linearmente com o
aumento da lâmina de irrigação (Figura 2), atingindo um número
máximo de 10 pencas quando se aplicou a lâmina de 2.072 mm (150
%ETc). Com relação às doses de potássio e à interação entre lâmina
de irrigação e doses de potássio, não houve efeito significativo.
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COSTA (2009) verificou comportamento linear para o número de
pencas por cacho em função das lâminas de irrigação apenas no 2º ciclo
da bananeira cv. Pacovan Apodi. Já AZEVEDO (2004) estudando duas
cultivares de bananeira Prata Anã e Pacovan no município de Pentecoste
- Ceará, não encontrou efeito significativo para o número de pencas em
ambas as cultivares estudadas em função das lâminas de irrigação.
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BELALCÁZAR CARVAJAL (1991) relatou que o tamanho e a forma
do cacho são fatores condicionados geneticamente, porém o número
de pencas e frutos pode ser influenciado por condições ambientais
adversas que ocorrem na época da diferenciação, como desfolha
severa e outros.

Figura 2: Número de pencas por cacho para as lâminas de irrigação na cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi, 3º
ciclo, na região da chapada do Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará, 2008.

A análise de regressão para lamina de irrigação Tanto o peso do
cacho quanto a produtividade, se ajustaram ao modelo polinomial
quadrático. A partir da análise de regressão do peso do cacho (PC)
em função das lâminas de irrigação verificou-se que a lâmina
estimada de 1.778 mm proporcionou um peso do cacho máximo
37,84 kg (Figura 1(a)). Esses resultados corroboram com os obtidos
por SOUSA et al. (2008), estudando o rendimento de frutos na
bananeira cv. Nanicão sob diferentes lâminas de irrigação no semiárido paraibano, que obteve um peso máximo do cacho de 35,56 kg
planta-1 verificado na maior lâmina de irrigação (1.332 mm ciclo-1).
COSTA (2009), estudando as lâminas de irrigação no 1º e 2º ciclo
da cv. Pacovan Apodi encontrou efeito significativo (p<0,01) para o
peso do cacho sem o engaço.

Figura 3: Peso do cacho-PC (a) e Produtividade- PROD (b) no 3º ciclo da cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi,
em função de lâminas de irrigação na região da Chapada do Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará, 2008.

Nas condições climáticas do Norte de Minas Gerais, RIBEIRO et
al. (2009) verificou que a produtividade máxima planta-mãe da
bananeira Prata Anã foi de 16,23 t ha-1, quando se aplicou uma
lamina de irrigação equivalente a 125% da evaporação do tanque
classe A.
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A produtividade máxima foi estimada em 60,0 t ha-1 ciclo-1 para uma
lâmina aplicada de 1.563 mm, o que correspondeu a aproximadamente
113% ETc (Figura 1(b)). Com o aumento da lâmina de irrigação,
nota-se que houve uma diminuição na produtividade, que pode ter
ocorrido em função do excesso de água em torno da raiz da planta,
refletindo numa diminuição da aeração e consequentemente, na
absorção de nutrientes, e ainda podendo ocorrer lixiviação dos
nutrientes e favorecer ao aparecimento de doenças.

COELHO et al. (2006) verificaram que a produtividade máxima do
terceiro ciclo da bananeira cv. Grand Naine foi de 47,65 t ha-1 para
a lâmina de 1.208 mm ciclo-1. Analisando o desenvolvimento da cv.
Prata Anã, FIGUEIREDO et al. (2005), observaram uma tendência
de crescimento linear da produtividade em função das lâminas
aplicadas, onde as maiores produtividades foram obtidas para
a lâminas de irrigação equivalente a 120% da ETc, de 15 t ha-1 no
primeiro ciclo e de 25 t ha-1 para o segundo ciclo
As doses de potássio no estudo da cv. Pacovan Apodi, 3º ciclo, não
influenciaram significativamente na produtividade. Esses resultados
estão de acordo com WEBER et al. (2006), estudando as doses de
potássio em três ciclos da cv. Pacovan, na região da Chapada do Apodi,
que também não encontraram efeito significativo para nenhum dos
ciclos. Já SANTOS et al. (2009) verificaram que as doses de potássio
influenciou na produtividade da bananeira cv. Prata-Anã.
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Outro aspecto que merece destaque na interpretação da
disponibilidade de K dos solos é a relação deste com os demais
cátions trocáveis, principalmente Ca e Mg, já que a relação entre K,
Ca e Mg afeta os teores do primeiro na solução do solo, pois quanto
maiores os teores de Ca e Mg no solo, menor é a disponibilidade
de K (RAIJ, 1982), uma vez que o solo do experimento em estudo é
oriundo de rochas carbonatadas obtendo-se teores de Ca de até 92,5
mmolc dm-3. Assim, para o bom desenvolvimento da bananeira, as
quantidades de K, Ca e Mg devem corresponder a 10%, 50%-70% e
20%-40% da saturação por bases, ou seja, uma relação K:Ca:Mg de
0,3 a 0,5: 3,0 a 4,0: 1,0 (BORGES, 2004).
SILVA et al. (2003), estudando o efeito de K+ sobre o desempenho
da cv. Prata Anã em Latossolo Amarelo, no norte de Minas Gerais,
observaram resposta positiva ao K2O somente no 4º ciclo de
produção, com a melhor dose de 962,5 kg ha-1 ano-1, promovendo
um incremento de 11,2% em relação à testemunha. Já COSTA (2009)
encontrou efeito significativo (p<0,01), na produtividade da cv.
Pacovan Apodi em função das doses de potássio, no 1º e 2º ciclo de
produção e nas médias de ambos.

Para a interação lâminas de irrigação versus doses de potássio
encontrou-se efeito significativo (p<0,05), obtendo-se a máxima
produtividade de 72,97 t ha-1 ciclo-1 com a interação da lâmina L3 =
100% da ETc com a dose de potássio K4 = 850 g planta-1 ciclo-1. Esses
resultados estão acima dos encontrados por WEBER et al. (2006),
onde os mesmos estudando três ciclos de cv. Pacovan obtiveram
valores máximos de produtividade de 35,80; 45,94 e 37,79 t ha-1
ciclo-1 para o 1º, 2° e 3° ciclo, respectivamente. Ao contrário de
COSTA (2009), que não encontrou efeito significativo da interação
para o 1º e 2º ciclo da cv. Pacovan Apodi na região da Chapada do
Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará.
Na Tabela 4 têm-se os valores da eficiência do uso da água (EUA),
bem como sua variação (%) nas diferentes lâminas de irrigação
aplicadas.
Tabela 4: Eficiência do uso da água (EUA) para a cultura da bananeira
cv. Pacovan Apodi, 3º ciclo de produção, região da chapada do Apodi,
Limoeiro do Norte, Ceará.
Produtividade
kg ha1 ciclo-1

EUA
kg mm-1

Variação
%

690,58 (L1)

45.162,48

65,40

210,76

1.035,87 (L2)

56.900,84

54,93

177,02

1.381,17 (L3)

62.537,48

45,28

145,92

1.726,46 (L4)

62.098,76

35,97

115,92

2.071,75 (L5)

64.293,72

31,03

-

As lâminas totais de irrigação aplicadas variaram de 690,58 (L1)
a 2.071,75 mm planta-1 ciclo-1 (L5), proporcionando uma grande
amplitude nos teores de água no solo para o desenvolvimento
da cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi. A menor lâmina
proporcionou uma EUA de 65,40 kg mm-1. Verificou-se que o
modelo linear foi o que melhor se ajustou para relacionar as lâminas
de irrigação aplicadas com a eficiência do uso da água – EUA,
obtendo-se um coeficiente de determinação R2 de 0,986 onde EUA =
-0,0254*. L + 81,598.
A equação linear explica que a EUA decresceu linearmente com
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Lâminas de irrigação
mm planta-1 ciclo-1

o aumento das lâminas de irrigação (Figura 4). Observa-se que,
à medida que se aumenta a lâmina de irrigação à produtividade
aumenta, porém com incrementos menores e quanto maior à
lâmina de irrigação aplicada, menor será a eficiência do uso da
água. Entretanto, isto reflete numa redução da quantidade de quilos
produzidos para cada milímetro de água aplicado, ou seja, menor
eficiência da água utilizada. COELHO et al. (2006) também verificou
que a EUA na bananeira cv. Grand Naine diminuiu com o aumento
da lâmina aplicada.

Figura 6: Eficiência do uso da água - EUA para as lâminas de irrigação na cv. Pacovan Apodi, 3º ciclo na região da
Chapada do Apodi, Limoeiro do Norte - Ceará, 2008.
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COSTA (2007), estudando a evapotranspiração e eficiência do uso da
água na cultura da bananeira cv. Pacovan Apodi em Quixeré – Ceará no
período de 02/09/2005 a 18/09/2006, obteve uma EUA de 41,1 kg mm-1
com a ETc de 1.203,06 mm. A eficiência do uso da água na bananeira
segundo DOORENBOS E KASSAM (1994) é de 25 a 40 kg ha-1 mm-1
para o 1º ciclo e de 35 a 60 kg ha-1 mm-1 para os demais ciclos.

CONCLUSÃO
A produtividade máxima da bananeira cv. Pacavan-Apodi no
terceiro ciclo foi de 60 t ha-1 ciclo-1, obtida com a lâmina estimada de
1.563 mm ciclo-1.
O número de frutos por cacho foi influenciado aumentou linearmente
com a aplicação das lâminas de irrigação e doses de potássio.
A eficiência do uso da água diminuiu linearmente com o aumento
da lâmina de irrigação.
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Caracterização física e físico-química
da polpa do figo da índia integral
I. A. Madureira [PQ]1 | J. G. L. Neto [IC]2 | E. D. S. Filho3
T. F. C Madureira [IC]4; R. M. F Figueiredo [PQ]5 | A. J. M. Queiroz [PQ]6

RESUMO
Este trabalho se propôs a caracterizar física e físico-química, a polpa
de figo da índia integral quanto aos seguintes parâmetros: pH, sólidos
solúveis totais (°Brix), umidade, acidez total titulável, densidade,
atividade de água e cor. A polpa de figo da índia integral apresentou
pH pouco ácido e com considerado teor de sólidos solúveis totais,
alto teor de água e de atividade de água, estando de acordo com a
legislação Brasileira para polpa de fruta.
Palavras–chave: figo da índia, polpa, caracterização física e físico-química.
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Physical and physico-chemical
characterization of pulp of prickly
Full India
This study aimed to characterize the physical and physico-chemical,
pulp fig Full India for the following parameters: pH, total soluble solids
(°Brix), moisture content, total acidity, density, water activity and color.
The pulp of prickly Full India showed slightly acid pH and considered
total soluble solids content, high water content and water activity,
which is in accordance with the Brazilian legislation for fruit pulp.
Keywords: Indian fig, squash, physical and physicochemical characterization.
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INTRODUÇÃO
Dentre as cactáceas cultivadas no Brasil tem-se a palma forrageira
(Opuntia ficus indica Mill.) que produz frutos denominados figo da
índia. O figo da índia é um fruto doce, suculento, rico em vitaminas
(A e C) e minerais (cálcio e magnésio), podendo ser consumido
in natura ou processado das mais variadas formas (geleias, doces,
melaços, sucos e sorvetes, além de desidratado para fabricação de
balas e sucos, entre outros produtos), motivos que o tornam bastante
apreciado em alguns países e em determinadas regiões do Brasil.
Externamente, o fruto é de cor esverdeada, alaranjada, vermelha ou
vermelho escuro e a polpa tem cor laranja ou vermelha, dependendo
da variedade.
A tecnologia de alimentos tem, entre seus elementos de estudo, o
aumento da vida útil do produto alimentício. No sentido de criar
condições nas quais o alimento esteja protegido e livre das ações
maléficas dos fatores que condicionam sua deterioração, o principal
objetivo do processamento de alimentos é convertê-los em produtos
estáveis (Jayaraman & Das Gupta, 1992).

As frutas por serem perecíveis e deteriorarem em poucos dias, têm
sua comercialização in natura dificultada a grandes distâncias.
Além disso, estima-se que perdas pós-colheita variem de 15 a 50%
(BARRET et al., 1994). A produção de polpas de frutas congeladas se
tornou um meio favorável para o aproveitamento integral das frutas
na época evitando assim, os problemas ligados à sazonalidade.
O objetivo do trabalho foi avaliar física e físico-quimicamente a
polpa de figo da índia integral quanto aos seguintes parâmetros:
pH, sólidos solúveis totais (°Brix), umidade, acidez total titulável,
densidade, atividade de água e cor.
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O aproveitamento do figo da índia pode se estender, inclusive, ao
campo dos corantes, utilização defendida por MOßHAMMER et al.
(2005), em que a polpa em pó se presta como corante de cor amareloalaranjado, solúvel em água, utilizada paro preparo de sobremesas,
frutas ou cereais em barra, pratos instantâneos e chocolates.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Armazenamento
e Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA), da Unidade
Acadêmica de Engenharia Agrícola (UAEA), no Centro de Tecnologia
e Recursos Naturais (CTRN), da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG).
Os frutos de figo da índia foram provenientes do município de
Aroeiras, PB, Brasil, sendo transportada a temperatura ambiente
(25ºC) em caixas de madeiras para o Laboratório de Armazenamento
e Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA), onde em seguida
foram realizados os experimentos. Os frutos de figo da índia foram
processadas de acordo com o fluxograma da Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma das etapas do processamento do figo da índia.

Os figo da índia foram transportadas para o laboratório
processamento em caixas de madeiras adequadas, rasas para evitar
o esmagamento dos mesmos das camadas de baixas e processadas
o mais rapidamente possível. Inicialmente, os frutos foram
selecionados manualmente observando-se critérios de uniformidade
do grau de maturação e integridade física, devendo apresentar-se em
estádio de maturação ideal para consumo. No material selecionado

foi feito uma pré-lavagem e lavagem em água clorada (40 ppm de
cloro ativo/15min) posteriormente, foram enxaguados em água
corrente a fim de se retirar o excesso de cloro, sendo realizada em
água corrente da rede de abastecimento pública. Os figo da índia
foram descascadas manualmente com faca de aço inoxidável e em
seguidos despolpados em um liquidificador domestico de Marca
MALLORY, logo em seguida a polpa foi congelada em um freezer
horizontal a uma temperatura de -18ºC.
O pH foi determinado pelo método do potenciométrico, com o
medidor de pH da marca Tecnal modelo TEC-2, previamente
calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0; os resultados serão
expressos em unidades de pH. Os sólidos solúveis totais, expresso
em ºBrix, foram determinados pelo método refratometrico, com
refratômetro do tipo Abbe, de acordo com as normas do manual do
Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005).
A umidade foi determinada em percentagem (%), de acordo com as
normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005).

A determinação da atividade de água foi realizada com o auxílio do
equipamento Aqualab CX-2T, Decagon a 25°C, apresentando erro de
±0,003 no valor final. Este equipamento tem por princípio a medida
do ponto de orvalho da amostra acondicionada em cápsula plástica
e levada a um banho termostatizado.
A determinação da cor da amostra foi realizada em espectrofotômetro
portátil, modelo MiniScan XE Plus (HunterLab) cujas leituras
foram realizadas no sistema de cor CieLab (L*, a* e b*), em que L*
é a luminosidade, a* a transição da cor verde (-a*) para o vermelho
(+a*) e b* a transição da cor azul (-b*) para a cor amarela (+b*). A
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A acidez total titulável (ATT) da polpa de figo da índia foi determinada
através do método acidimétrico do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL,
2005), em que a amostra foi titulada com solução padronizada de
NaOH 0,1 N, sendo os resultados expressos em percentagem de
ácido cítrico. A densidade da polpa de figo da índia foi determinada
utilizando-se as metodologias descritas no manual do Instituto
Adolfo Lutz (BRASIL, 2005).

polpa após a caracterização foi estocada em uma freezer horizontal
a uma temperatura inferior a -18ºC permanecendo armazenada até
o término das análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tem-se, na Tabela 1, os valores médios e os desvios padrão dos
parâmetros físicos e físico-químicos da polpa de figo da índia
integral.
Tabela 1: Caracterização química, físico-química e física da polpa de
figo da índia integral.
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Parâmetro

Média ± Desvio Padrão

pH
Sólidos solúveis totais (ºBrix)
Umidade (% b.u.)
Acidez total titulável (% ácido

5,31± 0,01
11,33 ± 0,37
88,04 ± 0,19

cítrico)
Densidade (g/cm3) 25 ºC
Atividade de água
Luminosidade (L*)
Intensidade do vermelho (+a*)
Intensidade do amarelo (+b*)

0,12 ± 0,01
1,096 ± 0,001
0,970 ± 0,001
9,62 ± 0,27
11,06± 0,32
16,12 ± 0,43

Verifica-se que a polpa de figo da índia apresentou pH médio de 5,31
ou seja, pH pouco ácido, conforme esperado. O pH determinado
para a polpa integral do figo da índia apresentou-se menor que os
valores reportados por COELHO et al. (2004), de 5,98, MEDINA et al.
(2007), de 6,32 e CANUTO et al. (2007), de 6,00, todos trabalhando
com o mesmo tipo de material. O teor médio obtido de sólidos
solúveis totais (°Brix) da polpa de figo da índia foi de 11,33 ºBrix foi
próximo ao valor médio dos sólidos solúveis totais da polpa integral
do figo da índia encontrado por Lisboa (2010), que foi de 11,58
°Brix e inferior ao determinado por COELHO et al. (2004), que foi de
12,26 °Brix, para os mesmos frutos. A polpa integral de figo da índia
apresentou umidade de 88,04%. O valor médio de umidade da polpa
do figo da índia foi semelhante ao valor encontrado por QUEIROZ
et al. (2004), para a polpa do figo da índia de 88,18%, e superior

ao valor obtido por MELO et al. (2008) para a polpa do fruto do
mandacaru (cactácea) que foi de 90,71%.
A acidez total titulável da polpa do figo da índia foi idêntica aos
valores médios encontrados por GURRIERI et al. (2000), que foram
de 0,11% de ácido cítrico para o figo da índia, e por CARVALHO et
al. (2008), para o umbu-cajá, de 0,12% de ácido cítrico.
A densidade, na temperatura de 25 ºC, da polpa de figo da índia
integral, foi de 1,096 g/cm3. Observa-se que o valor da densidade da
polpa do figo da índia foi inferior ao determinado por OLIVEIRA et al.
(2006) para a polpa de pitanga (1,190 g/cm³), e superior ao encontrado
por GOMES (2009), para a polpa do buriti, que foi (1,040 g/cm³).
O valor médio da atividade de água encontrado para a polpa de figo da
índia foi de 0,970 na temperatura de 25 ºC, foi próximo ao indicado por
BRANDÃO et al. (2003) para a manga in natura, de 0,98. De acordo
com AZEREDO et al. (2004) a polpa do figo da índia integral pode ser
classificada como alimento de alta umidade (aw > 0,85), sendo muito
propenso a deteriorações microbiológicas em geral.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos e discutidos na caracterização física e físicoquímica da polpa de figo da índia integral apresentam-se nos padrões
desejados para a produção de produtos de figo da índia, possuindo
pH pouco ácido e com considerado teor de sólidos solúveis totais,
alto teor de água e de atividade de água, estando de acordo com
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Quanto aos parâmetros de cor encontrados para a polpa do figo da
índia, de 9,62 para a luminosidade (L*), de 11,06 para a intensidade
de vermelho (+a*) e de 16,12 para intensidade de amarelo (+b*),
constata-se que esses valores foram diferentes dos resultados
encontrados por LISBOA (2010) para a polpa de figo da índia,
em que os valores reportados foram de 26,29 para Luminosidade
(L*), 12,20 para a intensidade de vermelho (+a*) e de 37,75 para
a intensidade de amarelo (+b*). Essas diferenças podem estar
relacionadas às diferenças existentes entre variedades, estádio de
maturação e condições endafoclimáticas de cultivo.

a Normativa Nº 01 de 07 de janeiro de 2000 do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart), espécie pertencente á família
Rhamnaceae, também conhecido como juá, joá-de-espinho,
jurubeba. É uma árvore brasileira típica dos sertões nordestinos,
endêmica do Bioma Caatinga. As cascas e as folhas são usadas
tradicionalmente na medicina popular. Apesar da grande utilidade,
a exploração do juazeiro limita-se ao extrativismo e são poucos
os conhecimentos capazes de contribuir para o desenvolvimento
tecnológico da cultura. Em vista disso, este trabalho teve por objetivo
avaliar as características químicas e físicas dos frutos e sementes do
juazeiro. O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade,
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
- IFCE, Campus Sobral, no período de abril a maio de 2014. Os
frutos foram coletados no distrito de Aprazível, Sobral - CE, na safra
2014. Os frutos e as sementes foram analisados individualmente,
considerando os seguintes aspectos: comprimento, largura e o peso.
Para cada variável foram analisados 100 frutos. Posterior á essas
foram feitas as avaliações químicas dos frutos, °Brix e pH, sendo
estes realizados em quatro repetições de 25 frutos. Conclui-se que a
amplitude do comprimento e da largura dos frutos é relativamente
uniforme. Não ocorreu diferença significativa entre o peso das
sementes. Quanto ao °Brix e pH, este variaram de 20 a 26 e de 4,24 a
5,88, respectivamente.

BIOMETRICS CHARACTERIZATION OF FRUITS
AND SEEDS, AND CHEMISTRY OF PULP INCOME
JUAZEIRO (Ziziphus joaseiro Mart.)
ABSTRACT
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The juazerio (Ziziphus joazeiro Mart) species from will Rhamnaceae
family, also known as juá, Joah-of-thorn, jurubeba. It is a typical tree
of the northeastern Brazilian backlands, endemic to the Caatinga
biome. The bark and leaves are traditionally used in folk medicine.
Despite the great utility, the exploitation of jujube is limited to
extraction and few skills that can contribute to the technological
development of culture. In view of this, this study aimed to evaluate
the physical and chemical characteristics of fruits and seeds from the
jujube. The work was performed at the Laboratory of Plant Protection,
the Federal Institute for Education, Science and Technology of Ceara
- IFCE, Campus Sobral, in the period April-May 2014. The fruits
were collected in the district of Pleasant, Sobral - CE, the harvest
2014. the fruits and seeds were analyzed individually, considering
the following factors: length, width and weight. 100 fruits for each
variable were analyzed. Will later these were made for the chemical
evaluations of fruit ° Brix and pH, which were accomplished in four
replicates of 25 fruits. It is concluded that the range of the length
and width of the fruit is relatively uniform. There was no significant
difference between the weight of the seeds. As to the pH and Brix,
this ranged from 20 to 26 and from 4.24 to 5.88, respectively.
KEY-WORDS: Biometrics, physicochemical characteristics, Ziziphus joazeiro,
qualities of the fruit.

INTRODUÇÃO
Na região Nordeste, observa-se que a fruticultura é uma das
atividades agrícolas que tem registrado maior crescimento durante
as últimas décadas a ponto de constituir, hoje, um dos principais
vetores para o desenvolvimento econômico das regiões Semiáridas,
gerando considerável crescimento do emprego e renda no meio
rural, e melhorando a qualidade de vida das populações mais
carentes (CARVALHO et al., 2007).
A região, caracterizada por variadas condições topográficas e
por diversos tipos de solos, tem se destacado nos últimos anos na
produção de frutas. Em vários estados da região, a fruticultura vem
despontando como uma atividade de produção agrícola em rápido
crescimento e mostrando expressiva capacidade de geração de
emprego e renda (ANDRADE, 2001).

Essa planta conserva-se verde durante todo o ano; nunca se despe
de toda a folhagem; as folhas e os frutos constituem um dos mais
valiosos recursos alimentares para animais, nos períodos de seca;
a infusão das folhas é estomacal; as raspas da entre-casca é rica em
saponina, servindo de sabão, dentrífico e em macerado ou infuso
dão um excelente tônico capilar; a madeira é boa para mourões de
cerca e para marcenaria (BRAGA, 1976; PIO CÔRREA, 1984).
As cascas e as folhas são tradicionalmente usadas na medicina
popular do nordeste, na forma de extrato feito com água, usado por
via oral para alívio de problemas gástricos, e externamente, para
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O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart), espécie pertencente à família
Rhamnaceae, também conhecido como juá, joá-de-espinho,
jurubeba, jurupeba, entre outros nomes, é uma árvore brasileira
típica dos sertões nordestinos, endêmica da caatinga (Prado e
Gibbs, 2003); apresenta grande potencial econômico e relevância
para a região semiárida, podendo ser utilizada como ornamental, na
medicina popular, na fabricação de cosméticos e na alimentação de
animais, principalmente nos períodos de seca. O fruto é uma drupa
globosa de coloração amarelo-pardo, sendo comestível, doce com
elevados teores de vitamina C (LORENZI, 2000).

limpeza dos cabelos e dos dentes, e para clarear a pele do rosto, sendo
referido inclusive como tônico capilar anticaspa e remédio útil para
combater doenças da pele (BRAGA, 1976; SOUSA et al., 1991).
Os frutos são globosos, amarelos, drupáceos de 1,0 a 1,5 centímetros
de diâmetro, comestíveis, com pedúnculos orlados, possuem um
caroço grande envolto em uma polpa mucilaginosa doce e branca
com uma semente que se parte em duas metades (DINIZ et al, 2006;
ITF, 2008).
Apesar da grande utilidade a exploração do juazeiro limita-se ao
extrativismo e são poucos os conhecimentos capazes de contribuir
para o desenvolvimento tecnológico da cultura (Brito et al., 2005).
De acordo com Oliveira et al., (1999) os aspectos físicos dos frutos
referentes à aparência externa, tamanho, forma e cor da casca,
constituem atributos de qualidade importantes para comercialização
dos frutos.
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A biometria de frutos fornece informações para a conservação
e exploração dos recursos de valor econômico, permitindo um
incremento contínuo da busca e uso eficaz dos frutos. Além disso,
constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade
genética dentro de uma população de mesma espécie, e as relações
entre esta variabilidade e os fatores ambientais, como também
o melhoramento genético. A análise do rendimento de polpa de
frutos indica valor tanto para o consumo e fruta fresca, como para
utilização agroindustrial (CARVALHO et al., 2003).
Oliveira & Pereira (1984) citam que o estudo sobre a morfologia de
sementes se faz necessário devido á importância dessas estruturas
na identificação botânica. Barroso (1978) verificou que as sementes
apresentam características básicas para a identificação de famílias
ou até mesmo do gênero, da espécie ou variedade, a qual a planta se
subordina, mais frequentemente, é apenas um elemento a mais na
cadeia de caracteres que servem para identificar uma planta.
O rendimento de polpa de um fruto é obtido pelas proporções entre
casca à polpa e a semente ou caroços. De acordo com Chitarra e
Chitarra (2005), a proporção ente o epicarpo (casca), o mesocarpo

(polpa) e o endocarpo (caroço) é de interesse em algumas frutas,
podendo ser utilizada, em conjunto com outras características,
como índice de maturação ou como indicativo de rendimento da
matéria-prima.
Diante da escassez de estudos, no que se refere à qualidade dos frutos
do juá, este trabalho teve como objetivo avaliar as características
físicas e fisico-químicas de frutos de juá, safra 2014.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE, Campus
Sobral, no período de abril a maio de 2014. Localizado na cidade de
Sobral-CE, com coordenadas geográficas (03°40’ S e 40°14’ W). O
clima é tropical quente Semiárido com pluviometria média de 854
mm, temperatura média de 30 °C e altitude de 70 metros.

Para cada variável, utilizou-se 100 frutos e sementes. Na avaliação
foram mensurados: o comprimento, a largura e peso de cada
fruto e semente. Peso de mil sementes: para a realização desta
determinação, obteve-se através da formação de oito amostras de
100 cada, conforme preconiza a RAS (BRASIL, 2009). Em seguida
estas oito amostras foram pesadas individualmente em balança
digital de precisão de 0,001g. Destas amostras pesadas, calculou-se
o coeficiente da variação, no qual se obteve 1,24%, valor este inferior
aos 4,0% que determina a RAS para sementes não palhentas, sendo,
portanto, o valor médio das oito repetições multiplicado por 10,
encontrando-se o peso de mil sementes. Posterior a essas avaliações
foram realizadas as avaliações químicas dos frutos, 0Brix e o pH.
Os frutos foram analisados, individualmente, considerando-se as
seguintes características: comprimento, largura e o peso. Para cada
característica calculou-se a média, o desvio padrão (DESVPA), a
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Os frutos foram coletados de plantas nativas, no distrito de Aprazível,
Sobral-CE, na safra 2014. Depois de coletados, foram colocados em
sacos plásticos e levados ao Laboratório de Fitossanidade; onde foram
armazenados em geladeira e posteriormente realizaram-se as avaliações.

variância e o coeficiente de variação (CV%). O comprimento e a
largura foram feitos com a utilização de um paquímetro digital da
marca DIGIMESS©. Em seguida os frutos foram pesados em balança
analítica, com precisão de 0,001 g.
As medidas relacionadas ao diâmetro e ao comprimento dos frutos
foram realizadas com o auxílio de um paquímetro digital. Os
resultados foram expressos em centímetros (cm).
Na determinação do ph foi feita com pHmetro de bancada
PhMETER©, modelo JK-PHM-005, previamente calibrado com
soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, com resultados expressos com
unidades de pH. A análise de 0BRIX foi determinada a partir da
leitura do índice de refração no refratômetro portátil de marca
QUIMIS© com graduação de 0 - 320.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A Tabela 1 apresenta os resultados referentes à biométrica dos frutos
de juazeiro, sendo que as variáveis analisadas foram: comprimento,
largura e peso de frutos, rendimento de polpa, pH e °BRIX com suas
respectivas médias e desvios padrão e coeficiente de variação.
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Tabela 1: Valores de classes de frequências de diâmetros transversal
e longitudinal, peso do fruto e da polpa e rendimento de polpa, além
de média, limite superior e inferior e desvio padrão referentes à
biometria de 100 frutos de juá (Zyziphus joazeiro). Sobral-CE, IFCE,
Campus de Sobral. 2014.
Classes
de Frutos

Tamanho (mm)
φ Transversal φ Longitudinal

Peso do
fruto
(g)

Rendimento
de polpa (g)

pH

0

BRIX

Classe I

12,61 - 15,07

9,18 - 12,00

4,15 - 4,77

83,39 - 85,38

4,24 - 4,57 20,0 - 21,2

Classe II

15,07 - 17,53

12,00 - 14,82

4,77 - 5,40

85,38 - 87,37

4,57 - 4,90 21,2 - 22.4

Classe III

17,53 - 20,00

14,82 - 17,64

5,40 - 6,03

87,37 - 89,36

4,90 - 5,23 22,4 - 23,6

Classe IV

20,00 - 22,46

17,64 - 20,46

6,03 - 6,66

89,36 - 91,35

5,23 - 5,56 23,6 - 24,8

Classe V

22,46 - 24,93

20,46 - 23,28

6,66 - 7,29

91,35 - 93,34

5,56 - 5,88 24,8 - 26,0

Média
Limite
superior
Limite
inferior

17,80

15,34

5,89

89,36

4,97

23,09

24,93

23,28

7,29

93,36

5,88

26,0

12,61

9,18

4,15

83,39

4,24

20,0

1,19

1,62

0,86

3,14

0,7

1,35

Dp (σ )

Observando os resultados da Tabela 1 os respectivos gráficos,
percebem-se diferenças nas medidas de largura e comprimento
dos frutos. Com média de comprimento e largura de 17,80 e 15,34
respectivamente. O que significa que são tipos de frutos de tamanhos
variados. O diâmetro encontrado foi de 1,19, valores semelhantes
com os resultados obtidos por Martins et al., (2007) que observaram
valores variando entre 0,98 a 2,48 cm. Para a largura foi encontrado
um diâmetro de 1,62 cm.

Figura 1: (A) - Intervalo de valores das variáveis, largura e comprimento de frutos analizadas. (B) - Intervalo de
valores observados do Peso de frutos e Peso de Sementes.

Os frutos com maiores valores de peso foram os da classe I, com 7,29
gramas. O que nos mostra que são frutos relativamente pequenos.
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Carvalho e Müller (2005), estudando a biometria e rendimento de
polpa de 50 espécies nativas da Amazônia, verificaram que o peso dos
frutos foi à característica que apresentou maior índice de variação.
O peso do fruto está relacionado linearmente com o seu grau de
desenvolvimento e/ou amadurecimento, exceto quando se encontra
em estádio avançado de maturação, quando apresenta tendência a
perder massa fresca em decorrência do maior teor de umidade e de
maior permeabilidade da casca (KAYS, 1997).
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O peso, quando do pleno desenvolvimento do fruto, em geral,
correlaciona-se com o tamanho e constitui-se numa característica
da espécie ou variedade, sendo variável dentro dos limites aceitáveis,
os quais em alguns casos são bastante flexíveis (CHITARRA e
CHITARRA, 2005).

Na Tabela 2 estão expressos os valores de diâmetro transversal,
longitudinal, peso de semente e suas respectivas médias e desvio padrão.
Tabela 2: Valores de diâmetros transversal e longitudinal, peso da
semente, média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação
referentes à biometria de 100 frutos de juá (Zyziphus joazeiro).
Sobral-CE, IFCE, Campus de Sobral. 2014.
Classes de Frutos

Peso da semente (g)

Classe I

6,78- 7.25

10,30 - 11,106

0,43 - 0,52

Classe II

7,25 - 7,73

11,106 - 11,912

0,52 - 0,60

Classe III

7,73 - 8,20

11,912 - 12,718

0,60 - 0,69

Classe IV

8,20 - 8,68

12,718 - 13,524

0,69 - 0,77

Classe V

8,68 - 9,16

13,524 - 14,33

0,77 - 0,86

Média

12,78

8,29

0,7

Limite superior

9,16

14,33

0,86

Limite inferior

6,78

10,30

0,52

Dp (σ )

0,73

0,99

0,07

CV (%)

0,1

10,02

1345,21

A média dos valores referentes a largura e o comprimento da
semente tiveram uma pequena diferença, o que nos mostra que
não há muitas oscilações referentes ao tamanho da semente, são
relativamente iguais. O peso, com média de 0,7 g, não ocorreu
variações significativas entre os pesos das sementes.
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Tamanho da semente (mm)
φ Transversal φ Longitudinal

Figura 2: (A) - Intervalo de dados observados da largura e comprimento das sementes do juá. (B) - Intervalo dos
resultados das análises químicas dos frutos, Brix e pH.

Para a variável rendimento da polpa, foram obtidos valores maiores
referente a classe III Com valores acima de 35% de polpa. O que
houve uma difernça comparando esses resultados com os propostos
por Carvalho e Müller (2005).

Figura 3: (A) - Intervalos de valores observados do rendimento da polpa dos 100 fruots de juá.

Cravalho e Müller (2005), consideram valores de percentual de
polpa alto (entre 61% e 80%); e muito alto (superior a 81%), por
tanto constata-se que o percentual de polpa dos frutos de juá variam
de rendimento.

Normalmente, frutos e sementes de espécies nativas apresentam
maior variabilidade de suas características em relação às espécies
cultivadas. Isso pode ocorrer em razão da grande diversidade
genética existente entre as plantas dessas espécies, sobre as quais
diferentemente das cultivadas/domesticadas, não foram realizados
estudos de melhoramento genético nem das características físicas e
morfológicas.

CONCLUSÃO
De acordo com os dados mensurados e os resultados obtidos podese concluir que:
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O resultado o peso de mil sementes foi de 613,41 g. O peso de mil
sementes é um dado importante, que pode nos fornecer um indicativo
da qualidade de sementes, assim como gerar informações para se
calcular a densidade de semeadura de uma determinada cultura.

A amplitude dos comprimentos e larguras dos frutos foi elevada,
variando de 12,61 a 24,93 e de 9,18 a 23,28, respectivamente;
A amplitude dos comprimentos e larguras das sementes também foi
elevada, variando de 6,78 a 9,16 e de 10,30 a 14,33, respectivamente;
De acordo com os resultados das características físicas do juá, podese verificar que a largura e o comprimento dos frutos e sementes
foram relativamente uniformes;
Os frutos com maiores valores de peso foram os da Classe I, com
valor máximo de 23,28 g, contudo, a quantidade entre as Classes
foram praticamente iguais; O tamanho das sementes variou de
acordo com o tamanho dos frutos. 80% dos pesos das sementes se
concentraram nas classes II, III e IV, com valores de 7,25 a 13,52;
O resultado o peso de mil sementes foi de 613,41 g;
Os valores de °Brix variaram de 20 a 26, mostrando uma característica
adocicada da polpa do fruto;
Os resultado do pH constatados, variaram de 4,24 a 5,88, observandose que o fruto apresenta uma leve acidez.
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O USO DO SOFTWARE SKETCHUP NO ENSINO
DE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS
R. S. Amorim [IC Jr]¹ | F. M. de Souza [TC]² | R. M. Santos [PQ]³

RESUMO
O curso Técnico de Agropecuária oferecido pelo IF Baiano oferta a
disciplina “Construções e Instalações Rurais”, que tem por objetivo
a interpretação e representação gráfica de projetos destinados à
atividade agrícola, sendo importante a utilização de ferramentas
de ensino que possibilitem uma maior compreensão dos conteúdos
desta disciplina. O Sketchup é um software de modelagem 3D
disponibilizado gratuitamente pela Google e se destaca pela maneira
rápida, fácil e intuitiva de criação de objetos volumétricos variados,
podendo ser perfeitamente aplicado ao ensino de construções e
instalações rurais. Um mini curso básico sobre a utilização deste
software foi montado e oferecido aos alunos do curso técnico
em Agropecuária modalidade Integrado do IFBaiano Campus
Itapetinga, o qual se mostrou muito eficiente para que os alunos
compreendessem melhor as atividades propostas na disciplina, além
de aumentar seu interesse pelo tema.
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THE USE OF SOFTWARE SKETCHUP IN
TEACHING OF RURAL CONSTRUCTIONS AND
INSTALLATIONS
ABSTRACT
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The Agricultural Technician course offered by IF Baiano offers
the discipline “Rural Constructions and Installations”, which aims
the interpretation and graphical representation of projects for
agriculture, being important the utilization of teaching tools that
will enable a greater understanding of the specific content of this
discipline. The Sketchup is a 3D modeling software available for free
from Google and stands out for fast, easy and intuitive creation of
assorted volumetric objects, can be perfectly applied for teaching of
rural constructions and installations. A mini course on basic use of
Sketchup was assembled and offered to the students of the technical
course of Agriculture, “integrated” mode, which proved very
efficient for better understanding of the students about the activities
proposed in the discipline, in addition to increase their interest in
the subject.
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KEY-WORDS: Technological Innovation, Rural Constructions and Installations,
Sketchup.

INTRODUÇÃO

O Sketchup é um software de modelagem 3D disponibilizado
gratuitamente pela Google e se destaca pela maneira rápida,
fácil e intuitiva de criação de objetos volumétricos (COMIN
2012). Esta simplicidade encontrada no software foi o ponto de
partida para o desenvolvimento deste trabalho. Sua manipulação
requer conhecimentos básicos de geometria e de outros conceitos
matemáticos (MONZON 2010). Assim, fica evidente que é uma ótima
ferramenta a ser utilizada nas aulas de Construções e Instalações
Rurais, pois, a matemática é o principal pré-requisito utilizado na
disciplina.
Este trabalho tem por objetivo favorecer o primeiro contato dos
alunos do curso técnico em Agropecuária com o software Sketchup,
a fim de possibilitar o seu uso no ensino de Construções e Instalações
Rurais. Buscou-se, através de um mini curso, apresentar a interface
do programa e suas ferramentas básicas, permitindo ao aluno iniciar
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus
Itapetinga foi criado com a extinção da Escola Média de Agropecuária
Regional da Ceplac (EMARC), que oferta para a região de Itapetinga
os cursos técnicos em Informática modalidade Subsequente
(realização após o ensino médio), Técnico em Alimentos, também
Subsequente e o curso Técnico de Agropecuária Integrado (realizado
juntamente com o Ensino Médio tradicional) e Subsequente. O
curso Técnico de Agropecuária oferecido pela instituição apresenta
um plano de curso com disciplinas voltadas à atividade rural,
dentre as quais a disciplina de Construções e Instalações Rurais,
que tem por objetivo a interpretação e representação gráfica de
projetos arquitetônicos de tais instalações, com vistas ao seu
posterior planejamento e construção. Sendo assim, é importante a
utilização de metodologias alternativas de ensino que potencializem
o processo de aprendizagem dos conteúdos específicos da disciplina.
A adição de novas tecnologias nas salas de aula representa uma
tendência no ensino contemporâneo que pode favorecer a relação
ensino-aprendizagem e significar uma boa mudança nos ambientes
educacionais (MACHADO 2010).

uma modelagem 3D onde ele consiga criar algum tipo de construção
rural, bem como despertar seu interesse pelo software, para que
de forma autônoma os interessados possam buscar informações e
aprimorar suas habilidades (Comin, D. 2012).

MATERIAIS E MÉTODOS
Um mini curso básico sobre utilização do Sketchup foi preparado
e ministrado para facilitar a compreensão de construções rurais,
para posteriormente ser utilizado na disciplina de Construções e
Instalações Rurais no curso técnico de Agropecuária Integrado do
IF Baiano – Campus Itapetinga.
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O mini curso foi ministrado no laboratório de informática do
Instituto Federal Baiano Campus Itapetinga, para 15 alunos do curso
técnico de Agropecuária integrado, durante três dias do mês de
Agosto de 2013, com duração de uma hora cada dia. Foram utilizados
15 computadores com o software gratuito do Sketchup instalado
para os alunos e um ligado a 1 um aparelho de datashow. Foram
selecionados para este curso alunos da 2ª Série do Curso Técnico em
Agropecuária Integrado do IF Baiano Campus Itapetinga, pois esta
disciplina só é oferecida no segundo semestre desta série.
O mini curso foi realizado em três etapas:
Primeira Etapa: Apresentação das ferramentas básicas do software
Sketchup;

Engenharia Agrícola

Segunda Etapa: Construção de um modelo geométrico simples
utizando o software;
Terceira Etapa: Elaboração de um projeto arquitetônico de uma
construção rural.
Foi elaborado um questionário com questões objetivas para analisar
a opinião dos alunos, para ser aplicado após o mini-curso, a respeito
da importância do mesmo no aprendizado da disciplina Construções
Rurais e seu posicionamento em relação à utilização da ferramenta
Sketchup como forma de auxilio a construções rurais no curso
Técnico em Agropecuária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro dia do mini curso, foram apresentadas aos alunos as
ferramentas básicas do software, mostradas na Figura 1.

Figura 1: Ferramentas básicas do Sketchup.

Tais ferramentas estão listadas abaixo junto a sua função, relacionadas
com a figura 2 respectivamente da esquerda para da direita.
select - seleciona os objetos para apagar, estender ou outras tarefas;
line - permite traçar linhas ortogonais na tela;
retangle - permite a construção de retângulos sólidos;
circle - construção de círculos sólidos;
arc - permite construções de arcos;
component - criar um componente a partir de faces e arestas
selecionadas;
eraser - comando que permite apagar;
tape measure - comando para mensurar seguimentos;
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paint bucket - comando usado para pintar superfícies;
push/pull - comando muito importante, pois é usado para dar a
terceira dimensão às superfícies;
move - comando para mover os objetos;
offset - permite uma cópia do sólido em escala reduzida;
orbit - permite o giro da tela para visualização do objeto em diferentes
ângulos;
pan - desloca o objeto realizado na tela;
No primeiro dia de curso foram abordadas as formas de utilização
dessas ferramentas do Sketchup. Para uma maior compreensão
deste assunto foram utilizados exemplos de elaboração de formas
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rotate - permite o giro do polígono ou sólido;

geométricas simples, com o auxílio do software. No segundo dia, os
alunos foram desafiados a utilizar o conhecimento das ferramentas
para elaborar um projeto de casa simples com dois cômodos. Os
passos para a construção da casa foram apresentados na projeção
do datashow, onde em cada etapa da construção se utilizava uma
das ferramentas apresentadas anteriormente. Logo em seguida
mostra-se um comparativo entre um modelo de casa dado como
exemplo (figura 3) e o construído por um dos alunos (figura 4).
Neste comparativo é possível observar que o primeiro contato com o
software foi satisfatório.

Figura 3: Modelo exemplo.
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Figura 4: Modelo construído pelo aluno.

Na terceira etapa, os alunos foram estimulados a desenvolver um
modelo mais complexo. Foi dado como exemplo um modelo de
galpão avícola, em que foi descrito aos alunos as dimensões como
comprimento, largura e altura, assim como outras instruções de
construção e o modelo exemplo para reprodução.
Após o mini curso, foi entregue para cada aluno um questionário
com seis questões objetivas a respeito do mini curso:
QUESTÃO 1: “ Você possui curso de informática?”; QUESTÃO
2: “Tem acesso a computador em casa?”; QUESTÃO 3: “Você já
tinha ouvido falar do software Sketchup antes do mini-curso?”;
QUESTÃO 4: “Você acha que a ferramenta Sketchup pode auxiliar
no desenvolvimento e estudo de construções rurais?”; QUESTÃO
5: “Você sentiu dificuldade em utilizar o software Sketchup?”;
QUESTÃO 6: “Depois desse mini curso, você conseguiria utilizar
essa ferramenta para desenvolver alguma outra construção?”

Por fim, foi elaborado um gráfico baseado nas respostas do
questionário (figura 5). Ao analisar as respostas é possível perceber
que a maioria dos alunos não fez curso de informática, mas mesmo
assim a maior parte deles não teve dificuldade em utilizar o software;
inclusive todos responderam que poderiam utilizar o Sketchup para
elaborar um modelo de edificação rural diferente das que foram
apresentadas no mini curso.

Figura 5: Questionário realizado após mini curso.

Os resultados deste trabalho tornaram notória a necessidade de se
inovar o ensino de disciplinas com conteúdos voltados para cálculos
e desenhos arquitetônicos. E o software Sketchup se mostrou
muito eficiente no entendimento deste tipo de atividade, inclusive
aumentando o interesse dos alunos pelo tema. O software Sketchup é,
portanto, uma ferramenta didática que pode ser utilizada como um
dos instrumentos de ensino da disciplina Construções e Instalações
Rurais do curso Técnico em Agropecuária Integrado do IF Baiano
Campus Itapetinga, já que durante o estudo a grande maioria dos
alunos teve um bom desempenho na elaboração gráfica de um
galpão aviário, mesmo com pouco tempo de aula e considerando
o primeiro contato dos mesmos com o software. Todos os alunos
acharam interessante o uso dessa ferramenta como auxílio na
disciplina de Construções e Instalações Rurais.
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CONCLUSÃO

Este trabalho serve de degrau para o desenvolvimento de novos
estudos sobre o uso de softwares no ensino de disciplinas que
envolvam o entendimento de figuras e cálculo de geometria espacial,
bem como de projetos arquitetônicos, principalmente nas escolas
técnicas. Dentre estes estudos podemos destacar o uso do Sketchup
no ensino de outras disciplinas.
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A Morinda citrifolia, conhecida como noni, pertence à família
Rubiaceae e é de origem asiática. Objetivou-se com este trabalho
avaliar a influência de diferentes substratos no vigor das sementes
de noni irrigadas com águas salinas em ambiente telado. O
experimento foi conduzido em ambiente telado no IFCE - Campus
Sobral. A semeadura foi efetuada em vasos de polietileno em DBC
(5 x 4), sendo cinco níveis de salinidade (CEa = 0,3; 1,5; 3,0; 4,5
e 6,0 dS m-1), quatro substratos; areia lavada (testemunha); areia
+ composto orgânico; areia + esterco de bovino e areia + esterco
caprino na proporção de (1:1). Avaliou-se o processo germinativo
do noni: porcentagem de emergência - (%E), índice de velocidade
de emergência - IVE e tempo médio de germinação - TMG. As
sementes iniciaram sua emergência aos 28 DAS, perdurando até aos
102 DAS e apresentando o melhor desempenho nos substratos com
composto orgânico e esterco bovino onde ambos obtiveram 100%
de germinação para CEa = 0,3; 3,0; 4,5; 1,5; 3,0, respectivamente. O
menor desempenho foi no substrato areia onde a germinação sofreu
uma redução de acordo com o aumento da CEa tendo menor índice
para CEa= 6,0 dS m-1 de 0,25.

INFLUENCE OF DIFFERENT SUBSTRATES
ON GERMINATION OF NONI (MORINDA
CITRIFOLIA L.) UNDER SALINE STRESS IN
GREENHOUSE ENVIRONMENT
ABSTRACT
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Morinda citrifolia, called noni, belongs to the family Rubiaceae and
is of Asian origin. The objective of this study was to evaluate the
influence of different substrates on seed vigor noni irrigated with
saline water in a greenhouse environment. The experiment was
conducted in a greenhouse environment in IFCE - Campus Sobral.
Sowing was done in polyethylene pots in DBC (5 x 4), five salinity
levels (ECw = 0.3; 1.5; 3.0; 4.5 and 6.0 dS m-1), four substrates;
washed sand (control); sand+organic compound; sand and cattle
manure+sand+goat manure in the ratio of (1:1). Evaluated the
germination process of noni percentage of emergence - (%E),
emergence velocity index - EVI and mean germination time - MGT.
Seeds began its emergence at 28 DAS, lasting up to 102 DAS and
presenting the best performance on substrates with compost and
manure where both had 100% germination for ECw = 0.3; 3.0; 4.5;
1.5; 3.0, respectively. The performance was lower in sandy substrate
where germination was reduced according to the increase of ECw
having lower rates for ECw = 6.0 dS m-1 0.25.
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KEY-WORDS: Morinda citrifolia L, organic matter, salinity, force.

INTRODUÇÃO
O Noni (Morinda citrifolia L.) é uma espécie pertencente à família
Rubiaceae, e utilizada como planta medicinal, principalmente pelos
povos polinésios, para diversas enfermidades como: alergia, artrite e
asma (BASAR et al., 2010). Conforme descrito por Nelson e Elevitch
(2006) é uma cultura tolerante ao estresse salino, conseguindo se
desenvolver mesmo em altas concentrações de sais presentes na
água de irrigação (NUNES et al., 2009; NIVAS et al., 2011).
O Noni é cultivado nos mais variados tipos de solos e sobrevive em
habitats severos, caracterizados por terrenos rochosos, arenosos,
solos costeiros e vulcânicos (NELSON, 2005). Apesar de tolerar
a saturação dos solos, cresce e produz mais adequadamente em
solos bem drenados evidenciando que se adapta em solos ácidos
e alcalinos (SILVA, 2010). Apresenta também tolerância para
cultivo a céu aberto ou com 80% de sombreamento, em condições
de encharcamento por certo período de tempo, e muito resistente
e tolerante a solos salinos chegando a se beneficiar dos minerais
contidos na água do mar (NELSON, 2005).

O substrato pode ser formado de matéria prima de origem mineral,
orgânica ou sintética, de um só material ou de diversos materiais
em misturas, sendo que alguns não possuem características
desejáveis de qualidade (KANASHIRO, 1999). Vários substratos têm
sido utilizados, por pesquisadores, visando otimizar a fase inicial
do desenvolvimento de plântulas em geral. O substrato também
influencia na germinação de sementes, sendo essa influência
decorrente de suas características, como estrutura, grau de aeração,
capacidade de retenção de água e grau de infestação de patógenos,
dentre outras, as quais podem variar de acordo com o tipo de
material utilizado (BARBOSA et al., 1990).
A salinidade do solo e da agua de irrigação, em muitas regiões áridas
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Com referência à adubação orgânica, Nelson e Elevitch (2006),
recomendam fontes de matéria orgânica disponível nos trópicos que
incluem esterco bovino e compostagem. Dai a necessidade de testar os
mais diversos substratos para a produção de mudas da referida cultura.

e semiáridas, constituem sérios obstáculos ao sistema de produção,
tanto pelas alterações dos atributos físicos e químicos do solo como
pela ação dos íons específicos sobre a germinação, crescimento,
produção e até nutrição das plantas (CAVALCANTE et al., 2010). A
utilização de espécies tolerantes a salinidade e a adoção de praticas
de manejo de cultivo, do solo e da água tem propiciado o uso de
aguas salinas na irrigação das culturas (RHOADES et al., 2000).
Entretanto, as culturas não respondem de forma semelhante à
salinidade e algumas produzem rendimentos economicamente
viáveis em níveis elevados de salinidade do solo (CORREIA et al.,
2009), como o sorgo, trigo e o algodoeiro (DIAS et al., 2010). O excesso
de sais pode comprometer as funções fisiológicas e bioquímicas das
plantas, causando estresse osmótico, o que resulta em distúrbios das
relações hídricas, alterações na absorção e utilização de nutrientes
essenciais além do acumulo de íons tóxicos (AMORIM et al., 2010).
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Levando-se em consideração a necessidade de melhor conhecimento
das características de germinação de novas culturas e a carência de
pesquisas no Brasil de estudos com a cultura do noni, o objetivo do
presente trabalho foi verificar o processo germinativo da Morinda
citrifolia L. em diferentes substratos e com diferentes níveis de
salinidade na água de irrigação.
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MATEIRAIS E MéTODOS
O experimento foi realizado no período de setembro de 2013 a
dezembro de 2013, conduzido em ambiente telado com 50% de luz
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Campus Sobral, na cidade de Sobral-CE, locado nas coordenadas
geográficas (03°40’ S e 40°14’ W).
A cultura utilizada foi o noni (Morinda citrifolia L.) distribuída em
um delineamento em blocos ao acaso (5 x 4) com quatro repetições,
sendo cinco níveis de sais na água de irrigação (CEa = 0,3; 1,5; 3,0;
4,5 e 6,0 dS m-1), e quatro tipos de substratos, S1 = areia lavada; S2 =
areia lavada+composto orgânico; S3 = areia lavada+esterco bovino e
S4 = areia lavada+esterco caprino (1:1), totalizando 20 tratamentos.

Cada tratamento foi composto por quatro vasos com capacidade
para 2 litros, perfazendo um total de 80 vasos. A semeadura foi feita
diretamente nos vasos onde foram semeadas 02 (duas) sementes por
vaso. O desbaste foi efetuado quando a planta apresentava quatro
folhas definitivas, deixando sempre a mais vigorosa.
Para obter a condutividade elétrica desejada da água de irrigação
foram utilizadas três sais, a saber: NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O,
na proporção de 7:2:1, obedecendo-se a relação entre CEa e a
concentração (mmolc L-1 = CE x 10), extraída de Rhoades et al.,
(2000). A quantidade dos sais necessária para se conseguir a CEa
desejada foram calculadas e pesadas no Laboratório de Análise de
Solos e Água para Irrigação do Instituto Federal do Ceará – IFCE/
Campus Sobral, e por ocasião da irrigação diluídas com água da
testemunha (CEa = 0,3 dS m-1), água esta do abastecimento público
(SAAE), num balde com capacidade para 40 litros.
Os tratamentos com os níveis de sais foram aplicados diariamente
desde o dia da semeadura que ocorreu aos vinte e seis dias de
setembro de 2013, com as soluções salinas de acordo com os
tratamentos proposto para esta variável, sendo utilizados 150 ml da
solução por vaso.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
As sementes de noni começaram a emergir aos vinte e sete dias após
a semeadura - DAS e perdurando até aos cento e dois DAS, tendo
maior índice aos quarenta e sete dias após a semeadura. Tendo
emergido inicialmente nos tratamentos N2S1(CEa =1,5 dS m-1; areia
lavada) e N4S1 (CEa = 3,0 dS m-1; areia lavada) mostrando assim que
os níveis de salinidade não impediram a emergência das sementes e
que as plântulas do tratamento testemunha (areia lavada) foram as
primeiras a ocorrer a protrusão das sementes.
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Os dados foram tabulados e submetidos uma ANOVA, utilizando
o programa Assistat Beta 7.6, e as médias foram comparadas pelo
Teste de Tukey a 5% de probabilidade e os resultados apresentados
em tabelas.

Analisando a Tabela 1 percebe-se que os valores encontrados para as
variáveis analisadas diferiram-se entre si em alguns dos tratamentos.
As sementes emergiram de forma adequada onde se utilizou a CEa =
0,3 (dS m-1) , usando somente areia lavada e areia lavada+composto
orgânico, chegando a emergir todas as plantas dos respectivos
tratamentos, sendo que para os outros tratamentos onde utilizouse o mesmo nível de CEa houve uma redução na porcentagem de
emergência. Levando em consideração que a água utilizada neste
tratamento foi água do abastecimento público (SAAE), a qual não
influenciaria negativamente na germinação destas plântulas nos leva
a inferir que esta redução de germinação possa ter sido ocasionada
devido a fatores relacionados à própria semente em função dos
substratos, já que as mesmas possuem um mecanismo de proteção
da próxima geração, evitando que a planta germine em condições
desfavoráveis ao crescimento. Ou seja, acredita-se que as sementes
possam ter sofrido com fatores como: temperatura, umidade e
oxigênio e assim não conseguiram emergir.
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Tabela 1: Valores médios da interação substrato e os níveis de sais
referentes à porcentagem de emergência (%E), índice de velocidade de
emergência (IVE) e tempo médio de germinação - TMG das sementes
de noni, sob estresse salino em diferentes substratos, IFCE, 2014.
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Substratos
AL
A+CO
A+EB
A+EC
DMS
CV Substratos
CV Sais
AL
A+CO
A+EB
A+EC
DMS
CV Substratos
CV Sais

Porcentagem de emergência
1,5 dS m-1 3,0 dS m-1 4,5 dS m-1 6,0 dS m-1
75,0000 b 51,3333 b 73,6667 b 26,0000 c
26,0000 c 99,3333 a 99,3333 a 51,3333 b
98,3333 a 98,6667 a 75,3333 b 75,3333 b
99,3333 a 51,6667 b 76,3333 b 75,6667 a
3,0990
2,55%
1,70%
Índice de velocidade de emergência
0,3766 a 0,4741 a 0,4943 a 0,3625 ab 0,2501 a
0,3724 a 0,1545 b 0,3115 ab 0,4878 a 0,2419 a
0,2604 a 0,3713 a 0,3267 ab 0,3136 ab 0,1950 a
0,3620 a 0,3711 a 0,2534 b 0,2585 b
0,2975 a
0,1970
35,78%
24,90%

0,3 dS m-1
99,6667 a
98,3333 a
75,6667 b
76,3333 b

AL
A+CO
A+EB
A+EC
DMS
CV Substratos
CV Sais

Tempo médio de germinação (dias)
86,8667 d 90,5333 a 64, 6667 b 67,6000 d 56,0000 c
91,1500 c 47,0000 c 67,1333 b 96,3333 b 78,7000 b
100,3333
99,6667 a 68,6000 b 48,6333 c
54,6667 c
a
94,3333 b 91,6667 a 70,3333 a 71,1000 c 102,2333 a
2,5228
1,19%
1,55%

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível
de 5% de probabilidade.

AL = Areia lavada (testemunha); A+CO = areia+composto orgânico;
A+EB = areia+esterco bovino; A+EC = areia+esterco caprino; DMS =
diferença mínima significativa para a coluna; CV = coeficiente de variação;

No tratamento testemunha (areia lavada) observa-se que houve uma
redução na emergência das sementes onde as mesmas apresentaram
o processo de emergência de 100% no tratamento N1S1 (CEa =
0,3 dS m-1; areia lavada) e foram reduzindo chegando a 25% no
tratamento N5S1 (CEa = 6,0 dS m-1; areia lavada) no qual podemos
inferir que o excesso de sais na água da irrigação provocou um retardo
na germinação das sementes que continham somente areia como
substrato de acordo com o aumento da condutividade elétrica da água
de irrigação, especialmente no tratamento N5S1. Para Doneen (1975),
as altas concentrações salinas afetam o metabolismo da planta em
vários aspectos e provoca mudanças na sua morfologia, prejudicando
a germinação, o tamanho das plantas, dos ramos e das folhas.
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Verifica-se também que nos tratamentos onde se utilizou composto
orgânico as sementes apresentaram um bom desempenho de
germinação para os tratamentos CEa = (0,3; 3,0; 4,5; 6,0 dS
m-1), exceto para o tratamento CEa = 1,5 dS m1, onde o mesmo
demonstrou um valor insignificante diante dos demais, apenas
25% da emergência, o quê também podemos usar como explicação
o que já foi dito anteriormente a respeito da semente, já que esse
tratamento é o menor nível de salinidade, depois da testemunha e
levando em consideração que o maior nível de salinidade obteve
um valor bem elevado em comparação a este, então não podemos
afirmar que este resultado foi devido ao nível de salinidade.

Alvino e Ryol (2007) afirmam que neste caso pode ser ocasionado
provavelmente pela dificuldade de manutenção de umidade do
substrato areia, visto que este substrato apresenta desuniformidade
de retenção e distribuição de água. No entanto, Lima e Garcia
(1996), quando avaliaram diferentes substratos a serem empregados
no teste de germinação para sementes de Acacia mangium Willd.,
verificaram que o substrato areia não conferiu bons resultados
quanto à velocidade de germinação. Além disso, o substrato areia
apresenta o inconveniente de infiltrar rapidamente a água, ficando a
parte superior ressecada. O que pôde ser observado no decorrer do
experimento nos tratamentos onde se utilizou a areia.
Os tratamentos com esterco bovino apresentaram resultados de
100% na emergência para os níveis de condutividade elétrica 1,5
e 3,0 dS m1 respectivamente e 75% para os demais tratamentos,
mostrando assim que o mesmo promoveu um efeito significativo na
emergência destas plântulas apresentando uma boa influência para
esta variável analisada e diferenciando-se do tratamento teste onde
os resultados apresentados não foram muito satisfatórios.
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Utilizando o esterco caprino podemos observar que o mesmo obteve
um desempenho favorável na germinação das sementes chegando
a apresentar emergência de 75% na CEa = 6,0 dS m-1. O noni
conseguiu absorver a água com maior teor salino do experimento,
o esterco caprino pode ter influenciado tal acontecimento causando
diferencial entre os outros tratamentos o qual liberou nutrientes de
forma abundante a ponto de poder favorecer a emergência dessas
plantas. Assim, pode inferir que a condutividade elétrica da água de
irrigação não influenciou na porcentagem de emergência daquele
tratamento, e que o esterco caprino contribui para que não ocorra
prejuízo no seu processo germinativo.
Segundo Ayers e Westcot (1999) nem todas as culturas respondem
igualmente à salinidade; algumas produzem rendimentos
aceitáveis a níveis altos de salinidade e outras são sensíveis a níveis
relativamente baixos, cuja diferença se deve à melhor capacidade
de adaptação osmótica que algumas possuem e permitem absorver
maior quantidade de água, mesmo em condições de salinidade.

A emergência das sementes ocorreu de forma favorecida onde foram
usados os substratos orgânicos, diferenciando-se do tratamento
testemunha onde se usou apenas areia lavada. O qual pode constatar
que estes substratos proporcionaram as sementes de Morinda
Citrifolia L boas e adequadas condições de germinação tendo uma
boa adaptabilidade ao solo suprindo e proporcionando melhor o
aproveitamento dos nutrientes, o que contribuiu para o processo
de desenvolvimento inicial de crescimento dessas plântulas fazendo
com que as mesmas superassem o maior teor salino do experimento.
A adubação orgânica com resíduo de origem animal é uma opção
viável para manter os níveis de fertilidade principalmente no
fornecimento de nitrogênio, para reduzir os custos, aumentar a
produtividade, melhorar as propriedades químicas e físicas do solo,
diminuir a poluição e aumentar a eficiência de uso e qualidade
nutricional nos sistemas de produção (MENEZES e SALCEDO,
2007). De acordo com Piña-Rodrigues et al. (2004), o substrato e a
quantidade de água exigida pelas sementes estão relacionados com
as características ecológicas de cada espécie.

Segundo Scalon et al. (1993), o substrato tem grande influência no
processo germinativo, pois fatores como aeração, estrutura, capacidade
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Para o índice de velocidade de emergência, o maior valor
encontrado foi no tratamento N2S1 (CEa = 1,5 dS m-1; areia lavada)
com nível de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa =
3,0 dS m-1), utilizando-se apenas o substrato (areia lavada), e os
menores valores apresentados foram para os tratamentos N2S2
(condutividade elétrica da água de irrigação 1,5 dS m-1 utilizando
areia lavada+composto orgânico) e N5S1 (condutividade elétrica
da água de irrigação = 6,0 dS m-1 usando areia lavada) ambos
não diferiram-se entre si estatisticamente. Com relação ao tempo
médio de germinação, o tratamento que levou mais tempo para
emergir foi o de condutividade elétrica da água de irrigação com
6,0 dS m-1 utilizando areia lavada+esterco caprino, sendo que, o
que apresentou uma rápida emergência foi tratamento irrigado
com uma condutividade elétrica de 1,5 dS m-1 utilizando areia
lavada+composto orgânico.

de retenção de água, entre outros, podem variar de um substrato para
outro, favorecendo ou prejudicando a germinação das sementes.
Podemos analisar através da Tabela 1, que em todos os tratamentos,
algumas sementes não conseguiram emergir e outras tiveram
dificuldades, independente de nível de salinidade e do uso do
substrato. Veiga et al. (2005) afirmam que a germinação das
sementes do noni é melhor quando as sementes não são enterradas,
sendo apenas colocadas sobre o substrato. O que pode ter explicado
o tempo longo para o início da emergência de algumas sementes
durante o experimento e da não emergência de algumas, pois as
sementes foram cobertas por uma fina camada de substrato, 1 cm.
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Os substratos utilizados influenciaram na porcentagem de emergência,
no tempo médio e no índice de velocidade de germinação das sementes
de noni (Morinda citrifolia L.). As sementes apresentaram maior
porcentagem de emergência na utilização de substrato com composto
orgânico e esterco bovino. Os níveis de salinidade não impediram a
emergência das sementes de noni, apenas diminuiu a porcentagem
das mesmas, isto é, o esterco bovino e o composto orgânico podem ser
utilizados na germinação de sementes de noni quando irrigadas com
águas de teores de sais elevadas.

CONCLUSÃO
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O processo germinativo das sementes de Noni surtil efeito positivo
na interação salinidade x substratos, nos substratos composto
orgânico e esterco bovino respectivamente.
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EMISSÕES DE CO2-e DE DOIS LATICÍNIOS
COM DIFERENTES NÍVEIS TECNOLÓGICOS
PARA PROCESSAMENTO DE LEITE NO
MUNICÍPIO DE MAJOR ISIDORO - AL
S. P. A. Silva1 | E. D S. Oliveira¹ | M. B. Araújo1
A. P. S. Alexandre2 | C. C. Lima3

RESUMO
O município de Major Isidoro, AL se destaca como a região que
apresenta a maior produção de leite bovino e laticínios instalados
dentre os demais que compõem a bacia leiteira do estado de Alagoas.
Na cidade existem 32 locais de produção, para esta pesquisa foram
escolhidos 2 dentre estes locais com distintos níveis tecnológicos
para processamento do leite. Esses laticínios em 2013 processaram
2.966.750 L de leite. Esta pesquisa teve como objetivo quantificar as
emissões de CO2-e nestes laticínios do município de Major Isidoro
por meio de inventário de emissões dos gases do efeito estufa. O
levantamento dos dados para realização desta pesquisa foi obtido a
partir da aplicação de questionários dirigido aos proprietários dos
empreendimentos. O LATICÍNIO A processou 54.750 L em 2013
e emitiu 28,69 toneladas de CO2-e, 0,524 Kg L-1 por litro de leite.
O LATICÍNIO B processou 2.912.000 L de leite e emitiu 1.490,06
toneladas de CO2-e, 0,511 Kg L-1 por litro de leite.
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EMISSIONS CO2-e FROM TWO DIFFERENT
LEVELS WITH DAIRY TECHNOLOGY FOR
PROCESSING OF MILK IN THE MUNICIPALITY
OF MAJOR ISIDORO - AL
ABSTRACT
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The municipality of Major Isidoro, AL stands out as the region with
the highest production of bovine milk and dairy products installed
among those who make up the dairy industry in the state of Alagoas.
In the city there are 32 production sites for this study were chosen
among these 2 sites with different technological levels for milk
processing. These dairy in 2013 sued 2.966.750 L of milk. This research
aims to quantify CO2 emissions and these dairy municipality of
Major Isidoro through emission inventory of greenhouse gases. Data
collection for this research was obtained from questionnaires sent
to owners of projects. The Dairy A the processed 54.750 L in 2013
and issued 28,69 tonnes of CO2-e, 0,524 kg L-1 per liter of milk. The
Dairy B 2.912.000 L of milk processed and issued 1.490,06 tonnes of
CO2-e, 0,511 kg L-1 per liter of milk.
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KEY-WORDS: LCA, environmental impact, GHG, dairy.

INTRODUÇÃO
O tema mudanças climáticas, ao lado das questões econômicas
e de segurança, passou definitivamente a fazer parte do rol das
principais preocupações da sociedade atual. As provas científicas do
aquecimento global e as prováveis consequências estão consolidadas
no Quarto Relatório (4th Assessment Report - AR4) do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC (IPCC-WGI,
2007). Segundo este Relatório, o aquecimento global é inequívoco,
com base nas observações e registros do aumento das temperaturas
médias globais do ar e dos oceanos, do aumento generalizado do
derretimento de neve e gelo em montanhas e calotas polares, e
através de medições da elevação nos níveis médios dos oceanos.
Nos últimos 150 anos houve um aumento global de temperatura de
0,76°C, e que foi bastante acelerado a partir da década de 50 do século
passado. Onze dos últimos doze anos, na série contabilizada no AR4
do IPCC (de 1995 a 2006), estão entre os 12 anos mais quentes desde
o início dos registros de temperaturas em 1850.

O município de Major Isidoro é considerado um dos maiores
produtores de leite do Estado de Alagoas, tendo sua economia
baseada na agropecuária leiteira. Apesar das dificuldades enfrentadas
pelos produtores de leite devido a sazonalidade das chuvas e
secas prolongadas que prejudica o rebanho, a região mantém seu
potencial de produção de leite e fabricação de queijo elevados, sendo
responsável por grande parte dos queijos comercializados no Estado.
Os níveis de tecnologia empregados para beneficiamento do leite pode
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A agropecuária é um dos setores que mais contribuem com as emissões
de Gases do Efeito Estufa (GEE), sendo que 80% são provenientes da
criação de animais. Somente a pecuária bovina responde por 11% do
total das emissões globais e por 61% dos gases emitidos pelo setor
agropecuário (FAO, 2006). Segundo Cerri (2009), nos últimos 15 anos,
o aumento de emissões da pecuária foi de quase 34%. Ferreira e Rocha
(2004) afirmam que somente a pecuária de leite no Brasil corresponde
a 6,6% da matriz de emissões de CO2-equivalente, resultantes da
fermentação entérica e manejo dos dejetos.

também representar elevação nas emissões de CO2-e em decorrência
do emprego de energia durante o processamento do leite. Entretanto,
poucos trabalhos têm sido feitos para averiguar este quadro. Nesse
particular, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) de produtos como o leite
constitui uma importante ferramenta para avaliação dos impactos
ambientais provocados durante o ciclo de vida de produtos. Pode ser
feita a quantificação das emissões de GEE por meio de inventários ao
longo da cadeia produtiva. A emissão de GEE destaca-se dentre os
impactos ambientais provenientes da cadeia leiteira (SANTOS el al.,
2011). O manejo correto na criação de bovino e no uso de tecnologias
empregadas no processamento do leite em indústrias pode contribuir
para redução destes gases na atmosfera.
Assim, esta pesquisa teve por objetivo avaliar o impacto ambiental
gerado por dois laticínios com diferentes níveis tecnológicos
empregados no processamento de leite produzido no município de
Major Isidoro, AL, por meio da quantificação das emissões de CO2-e
por litro de leite em ambos locais.
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MATEIRAIS E MÉTODOS
Foram escolhidas duas unidades de processamento de leite do
município de Major Isidoro, AL, sendo um laticínio de pequeno porte e
um de médio porte. A eleição de ambos os empreendimentos resultou
da avaliação feita a partir da aplicação de 32 questionários dirigidos
aos laticinistas do município, os quais foram aplicados por professores
e estudantes do Instituto Federal de Alagoas, Campus Satuba.
Os dois empreendimentos foram escolhidos por utilizarem
tecnologias distintas na fabricação de derivados do leite, sendo uma
de maneira artesanal e outra industrial, tornando possível fazer
um estudo comparativo das emissões de CO2-e por litro de leite
processado nas mesmas no ano de 2013.
Em 365 dias de funcionamento o laticínio de pequeno porte
(LATICÍNIO A), que está no mercado há cerca de 10 anos, recebeu
no ano de 2013 um volume de 54.750 L de leite que foi utilizado
para fabricação de 5.475 Kg de queijo coalho. O outro laticínio

(LATICÍNIO B), está no mercado há 8 anos, funcionou durante 364
dias e recebeu o volume de 2.912.000 L de leite, onde 1.921.920 L foi
pasteurizado e comercializado e o restante foi destinado a fabricação
de 582.400 Kg de queijo tipo mussarela e 182.000 L de bebida láctea.
Através dos questionários caracterizamos os laticínios para que
fossem obtidos os dados para calcular as emissões de CO2 por
litro de leite processado em cada uma e saber se há uma diferença
significativa nesta emissão.
Considerou-se que o manejo tecnológico de criação de gado e
obtenção do leite foi semelhante nos dois locais. Por esta razão,
estipulou-se com base em SANTOS et al. (2011) a emissão de CO2-e
L-1 leite in natura foi de 0,47 Kg de CO2-e L-1 de leite.
Para estimativa das emissões de CO2-e nos laticínios estudados
recorreu-se a dados de literatura conforme Tabela 1.
Tabela 1: Fases de ciclo de vida, processos e fonte de dados utilizados
na pesquisa.

Criação de
bovino

Processamento
de leite e seus
derivados

Processo

Fonte

Produção de leite

Google maps; IPCC
(1996); IPCC/OECD/IEF,
1997; IPCC (2006); Mix
energético brasileiro

Energia da caldeira

IPCC (2006)

Consumo de energia elétrica na indústria

Casa forte; Mix
energético brasileiro

Uso do fogão convencional

FPMCG (2009)

Distância percorrida das Google maps; FPMCG
embalagens até a indústria
(2009); IPCC (1996)
Transporte

Distância percorrida dos
insumos até o laticínio

Google maps; FPMCG
(2009); IPCC (2006)

Transporte de funcionários

Google maps; FPMCG
(2009); IPCC (2006)
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Fases da ACV

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos por meio da coleta de dados dos questionários
para o LATICÍNIO A e B estão apresentados, respectivamente, nas
Tabelas 2 e 3.
Tabela 2: Emissões de CO2 equivalente às etapas de produção de
leite, energia elétrica e fogão convencional no LATICÍNIO A, do
município de Major Isidoro, AL.
Quantidade
anual

Fator de emissão de
CO2

Emissões de
CO2e, t ano-1

Produção de
Leite

54.750 L

0,47 Kg L-1

25,73

Energia Elétrica

2.452,8 kWh

0,27 Kg kWh-1

0,66

783,6 Kg

2,93 Kg Kg-1 GLP

2,3

Processo

Fogão Convencional

Emissão de CO2-e no laticínio A, em 2013
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28,69

Emissão de CO2-e para produção de leite (SANTOS et
al., 2011)

0,47 Kg L-1

Emissão de CO2-e L-1de leite processado no laticínio
A, em 2013

0,524 Kg L-1
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A emissão total de CO2 provenientes da cadeia produtiva do leite
beneficiado pelo LATICÍNIO A foi de 28,69 toneladas de CO2, sendo
que a produção de leite contribuiu com 89,7% das emissões, o fogão
convencional, utilizado para aquecer a massa do queijo, com 8% e o
uso de energia elétrica com 2,3%. O total da emissão de CO2-e L-1 de
leite processado no ano de 2013 foi de 0,524 Kg CO2 L-1.
Tabela 3: Emissões de CO2-e às etapas de Produção de Leite, Energia
Elétrica, Caldeira e Transporte no LATICÍNIO B do município de
Major Isidoro, AL.
Processo

Produção de Leite

Quantidade
anual

Fator de emissão de CO2

Emissões de
CO2e, tano-1

2.912.000 L

0,47 Kg L-1

1.368,64

Energia Elétrica

149.148 kWh

0,27 Kg kWh-1

40,27

43,68m3

1,44 t t-1

62,9

Gasolina

1.500 L

1,7809 Kg L-1

2,67

Diesel

5.981,2 L

2,606 Kg L-1

15,58

Caldeira (Produção
de vapor)

Transporte

Emissão de CO2-e no laticínio B, em 2013

1.490,06

Emissão de CO2-e para produção de leite (SANTOS et
al., 2011)

0,47 Kg L-1

Emissão de CO2-e L-1de leite processado no laticínio
B, em 2013

0,511 Kg L-1

Já no LATICÍNIO B, a emissão total de CO2 provenientes da cadeia
produtiva do leite beneficiado foi de 1.490,06 toneladas de CO2, a
produção de leite contribuiu com aproximadamente 91,8% das
emissões, a produção de vapor obtida através da caldeira com 4,2%,
o uso de energia elétrica com 2,7% e o transporte com 1,3%. O total
da emissão de CO2-e L-1 de leite processado no ano de 2013 foi de
0,511Kg CO2 L-1.
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A produção de leite, relacionada à emissão de N2O do esterco e do
CH4 provenientes da fermentação entérica e do esterco do gado
leiteiro, ao consumo de energia por máquinas utilizadas na trituração
de forragem, transporte de produtos químicos e ao transporte de
ração balanceada, foi a que obteve maior índice emissão CO2-e nos
laticínios, evidenciando que são necessários estudos com intuito de
criar alternativas sustentáveis para redução destes índices.
Segundo IPCC (2007), Dentre os impactos ambientais provenientes
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Apesar da emissão total de CO2 no ano de 2013 ter sido,
aproximadamente, 52 vezes maior no Laticínio B em relação ao
LATICÍNIO A, ao dividir a quantidade de CO2 emitidos pelo volume
de leite processado em cada uma, notamos que o LATICÍNIO A
emitiu cerca de 0,013 Kg CO2-e L-1de leite a mais que o laticínio B.

da cadeia leiteira destaca-se a emissão de gases do efeito estufa
(GEE). O metano resultante da fermentação entérica dos bovinos,
o dióxido de carbono advindo da queima de lenha em caldeiras
do laticínio e as emissões de óxido nitroso do esterco e dos adubos
utilizados na fertilização das pastagens são apontados como causa
do aquecimento global.
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Conclui-se que a emissão líquida total nos Laticínios A e B no ano de
2013 foi de 1.518,75 toneladas, sendo o LATICÍNIO A responsável
por 28,69 toneladas e o LATICÍNIO B por 1.490,06 toneladas. Em
ambos locais, o setor com maior emissão de CO2-e foi o de criação
de bovinos correspondendo cerca de 90% das emissões de CO2.
O emprego de tecnologias, nestes casos, não contribuiu para o
aumento das emissões de CO2. O LATICÍNIO B, apesar de dispor de
maiores tecnologias durante o processamento, emitiu 0,511Kg CO2
L-1 de leite, aproximadamente 0,013 Kg CO2-e L-1 de leite a menos que
o LATICÍNIO A, que emitiu 0,524 Kg CO2 L-1 de leite, isso aconteceu
devido ao grande volume de leite processado no local.

Engenharia Agrícola

REFERÊNCIAS
1.

CERRI, C. C.; MAIA, S. M. F.; GALDOS, M. V., CERRI, C. E. P.;
FEIGL, B. J.;BERNOUX, M. Brazilian greenhouse gas emissions:
The importance of agriculture and livestock. Scientia Agricola,
Piracicaba, v.66, n.6, p.831-843, November/December, 2009.

2.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION.
Livestock`s long shadow: environmental issues and options.
Net Rome, 2006. Disponível em:<http://www.fao.org/
docrep/010/a0701e/a0701e00.htm>. Acesso em: 09/05/2014.

3.

FERREIRA FILHO, J. B. S.; ROCHA, M. T. Avaliação econômica
de políticas públicas visando redução das emissões de gases
dos efeito estufa no Brasil, 2004. Disponível em: <http://www.
sober.org.br/palestra/6/750.pdf>. Acesso em: 09/05/2014.

FPMCG - FÓRUM PARANAENSE DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS GLOBAIS. Inventário de Emissão de CO2
da SEMA-PR visando sua redução e neutralização, 2009.
Disponível em: <http://www.forumclima.pr.gov.br/arquivos/
File/Inventario2009.doc>. Acesso em 26/05/2014.

5.

IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories. Disponível em <http:/www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/index.htm>. Acesso em: 09/05/2014.

6.

IPCC-WGI, 2007. Contribuição do Grupo de Trabalho I ao 4º.
Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre
Mudança do Clima. Sumário para Formuladores de Políticas,
Paris, fevereiro/2007. 25p.

7.

SANTOS, L. M.; LIMA, C. C. Neutralização das emissões de
CO2 da cadeia produtiva do leite processado por um laticínio
do município de Chã Preta-AL. In: X Congresso internacional
do Leite, 2011, Maceió.

3939

Engenharia Agrícola

4.

MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA EM
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PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias da Mama, Câncer de Mama, Mortalidade,
Sistemas de Informação, Nordeste.
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De acordo com o INCA (2010) o câncer de mama tem se configurado
como uma das grandes preocupações da saúde pública, em razão
da elevação do número de casos novos a cada ano. O objetivo desta
pesquisa é analisar a mortalidade por câncer de mama feminino na
Região do Nordeste, conforme idade e ano de ocorrência do óbito no
período de 2008 a 2012. Nessa análise, utilizou-se a base de dados
do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no período de
2008 a 2012. Os óbitos foram codificados pela causa básica de morte
de acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID-10
(10ª revisão), que abrangeu os códigos C50. As variáveis utilizadas
foram sexo, idade, raça/cor, situação conjugal e ano de ocorrência do
óbito. O SIM registrou no Nordeste, entre o período de 2008 a 2012,
15496 óbitos por câncer de mama feminino. O ano 2012 registrou a
maior ocorrência de óbitos no período dos cinco anos investigados,
com a faixa etária de 50-59 anos apresentando o maior número de
óbitos (709), com exceção dos estados do Maranhão e do Ceará. O
estado de Sergipe teve a menor variação no estado durante o período
investigado. A promoção e a prevenção em saúde podem ser melhores
efetivados se a população encontrar-se devidamente informada e
com capacidade de compreensão sobre os riscos e os métodos de
prevenção acerca do câncer de mama. O diagnóstico precoce ainda é
um dos principais pontos de destaque para a evitabilidade de mortes
por esse tipo de neoplasia.

BREAST CANCER MORTALITY IN WOMEN IN
NORTHEAST REGION, BRAZIL - 2008 A 2012
ABSTRACT
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According to INCA (2010) breast cancer has emerged as a major
concern of public health, due to the rise in the number of new cases
each year. The objective of this research is to analyze mortality from
breast cancer in women in the Northeast, according to age and year
of occurrence of death in the period 2008-2012. In this analysis, we
used the database of the Mortality Information System (SIM) in the
period 2008-2012. Deaths were coded as the underlying cause of
death according to the International Classification of Diseases ICD10 (10th revision), which included the C50 codes. The variables were
sex, age, race / color, marital status and year of occurrence of death.
MIS recorded in the Northeast, between the period 2008 to 2012,
12942 deaths from breast cancer in women. The year 2012 recorded
the highest incidence of deaths during the five years surveyed,
the age group of 50-59 years having the highest number of deaths
(709), with the exception of the states of Maranhão and Ceará. The
state of Sergipe had the smallest change in the state during the
period investigated. Promotion and prevention in health can be
best effected if the population find themselves duly informed and
capable of understanding the risks and prevention methods about
breast cancer. Early diagnosis is still a major point of emphasis for
the preventability of deaths from this neoplasm.
KEY-WORDS: Breast Neoplasms, Breast Cancer, Mortality, Information Systems,
Northeast.

INTRODUÇÃO
De acordo com o INCA (2010) o câncer de mama tem se configurado
como uma das grandes preocupações da saúde pública, em razão
da elevação do número de casos novos a cada ano. Representa 22%
das ocorrências da doença, sendo o segundo tipo em frequência no
Brasil e no mundo. Para o seu controle, estudos epidemiológicos
têm apontado a relevância da determinação dos fatores de risco
no intuito de identificar as mulheres com risco aumentado para
a promoção do diagnóstico precoce e tratamento adequado, sem
maiores intercorrências (AZEVEDO; LOPES, 2006).
Com sua elevada magnitude, o câncer se tornou uma prioridade na
saúde pública, sendo necessário um olhar epidemiológico atento
e qualificado no conhecimento deste agravo, tendo em vista a
potencialidade de ações já existentes que ajudem a minimizar seus
efeitos na população (LORENZATO et al., 2001).

No Brasil, o câncer de mama é o mais comum no sexo feminino
de todas as regiões, exceto na região Norte, onde o câncer do colo
do útero ocupa o primeiro lugar. No ano de 2012, foram estimados
52.680 novos casos no Brasil, que resultaram na taxa de incidência
de 52,5 casos por 100.000 mulheres (INCA, 2011).
O câncer de mama é um dos maiores problemas de saúde pública,
com o aumento gradativo da incidência e mortalidade em várias
regiões do mundo. Ao mesmo tempo, representa um desafio para o
sistema de saúde no sentido de garantir o acesso pleno e equilibrado
da população ao diagnóstico e tratamento dessa doença.
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O câncer de mama é composto por um conjunto de doenças com
diversas manifestações clínicas, derivadas de variações genéticas e
morfológicas, e, consequentemente, com abordagens terapêuticas
diversas. Entre as anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos
da mama, incluem-se hiperplasia, hiperplasia atípica, carcinoma in
situ e carcinoma invasivo, que e o tipo histológico mais frequente,
correspondendo a ate 90% dos casos (DAWSON; THOMPSON, 1990
apud MARTINS et al., 2013).

O presente estudo tem como objetivo analisar a mortalidade por
câncer de mama feminino na região Nordeste do Brasil, conforme
idade, estados da região Nordeste e ano de ocorrência do óbito no
período de 2008 a 2012.

MATEIRAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo de séries temporais da mortalidade por
neoplasias malignas na Região do Nordeste, durante o período
de 2008 a 2012. Os dados de mortalidade foram obtidos no SIM
(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBREMORTALIDADE) do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS; http://www.
datasus.gov.br). Os óbitos foram codificados pela causa básica de
morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID10 (10ª revisão), que abrangeu os códigos C50.
As variáveis utilizadas foram sexo, idade, estados da Região Nordeste
e ano de ocorrência do óbito. O sexo analisado foi o feminino.
Quadro 01: Variáveis referentes à caracterização e investigação dos
óbitos por câncer de mama feminino.
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Variável

Definição operacional

Categorização

Considerada a idade
<20, 20-29, 30-39,40-49, 50-59, 60Faixa etária registrada na DO, em
69, 70-79, 80 e mais anos
anos.
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Região/UF

Piauí, Maranhão, Ceará, AlaConsiderada a Unidade
goas, Paraíba, Pernambuco,
de Federal da Região
Rio Grande do Norte, Sergipe,
Nordeste
Bahia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Sistema de Informação sobre Mortalidade registrou, na região Nordeste
do Brasil, entre o período de 2008 a 2012, 12942 óbitos por câncer de
mama no sexo feminino. O ano 2012 registrou a maior ocorrência de
óbitos no período dos cinco anos investigados, com a faixa etária de 5059 anos apresentando o maior número de óbitos (709).

Tabela 01: Distribuição dos números de óbitos por câncer de mama
no sexo feminino segundo a faixa etária e de acordo com o ano do
óbito, na região Nordeste, 2008-2012.
Variável Estado

Ano de ocorrência do óbito
2008

2009

2010

2011

2012

Piauí

128

128

130

157

161

Maranhão

134

154

166

181

180

Ceará

454

431

492

492

491

Alagoas

107

121

133

140

152

Paraíba

182

193

205

196

214

Pernambuco

537

535

594

562

578

Rio Gr. do Norte

159

157

164

156

194

Sergipe

101

122

108

122

149

Bahia

577

576

641

691

697

Total

2379

2417

2633

2697

2816

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade - DATASUS.

Em relação ao ano de maior ocorrência de óbitos por câncer de
mama constatou-se que 2012, com exceção dos estados do Maranhão
e do Ceará, foi o ano de maior ocorrência de mortes decorrente da
doença.
Contudo, o estudo constatou que a mortalidade por câncer de mama,
durante o período investigado, teve a menor variação no estado do
Sergipe.
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A tabela 01 demonstra os números de óbitos decorrentes do câncer de
mama na Região Nordeste, no período estudado. Essa demonstração
viabiliza uma maior e melhor compreensão dos dados e revela que o
estado da Bahia apresenta o maior número de óbitos e que o Sergipe
apresentou o menor numero de óbitos. Ressaltamos que esses
números não se dão em termos percentuais da população. Trata-se
de dados numéricos que para um maior aprofundamento exige-se
um estudo em termos percentuais da população de cada estado.

Tabela 02: Distribuição dos números de óbitos por câncer de mama
feminino segundo a faixa etária e de acordo com o ano do óbito,
Região Nordeste, 2008-2012.
Variável Faixa
Etária
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>80
Total

2008
18
68
241
486
631
583
524
347
2898

Ano de ocorrência do óbito
2009
2010
2011
19
7
7
73
65
82
262
249
255
515
497
556
709
615
623
558
600
697
534
551
536
404
401
449
3074
2985
3205

2012
10
80
306
563
651
679
624
421
3334

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade - DATASUS.

Os números de óbitos por câncer de mama são, em geral, mais elevados
no grupo etário de 50 a 59 anos, seguidas das faixas etárias de 60 a 69,
40 a 49 anos, 70 a 79, 80 anos e mais, 30 a 39 anos e 20 a 29 anos.
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No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama permanecem
em patamares ainda muito elevados. Além da melhoria do
diagnóstico e da qualidade da informação, parte da manutenção das
taxas pode estar relacionada à dificuldade de acesso da população
feminina aos serviços de saúde; à baixa cobertura populacional; ao
baixo percentual do rastreamento da população feminina na faixa
etária preconizada e à disponibilidade do serviço de saúde, fatores
que influenciam o comportamento preventivo feminino de acordo
com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).
Ressalta-se que embora o câncer de mama seja o sitio de maior
magnitude de mortalidade entre as mulheres, as estratégias para seu
controle enfrentam problemas que afetam desde os mecanismos de
formulação de políticas até a mobilização da sociedade, incluindo a
organização e o desenvolvimento das ações e serviços e as atividades
de ensino e pesquisa.
Se for diagnosticado e tratado no início, o prognóstico é considerado
bom para o câncer de mama, cuja prevenção e identificação precoce é
de fundamental importância para a redução das taxas de morbidade
e mortalidade dessa neoplasia.

O Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Instituto Nacional
de Câncer Jose Alencar Gomes da Silva (INCA), recomenda que
as mulheres brasileiras realizem mamografia de rastreamento em
intervalo bienal entre 50 e 69 anos de idade (INCA, 2011). Já as
recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade
Brasileira de Mastologia e da Federação Brasileira de Ginecologia
e Obstetrícia propõem que se realize mamografia para todas as
mulheres entre 40 e 69 anos de idade anualmente (SILVA, 2012). Para
as mulheres acima dos 70 anos, a recomendação é de realização de
exame anual para aquelas com expectativa de vida maior do que sete
anos, baseada nas comorbidades e para as que tenham condições
de investigação diagnóstica invasiva e tratamento após um resultado
anormal do rastreamento (URBAN et al., 2012).
Apesar de avanços no conhecimento sobre fatores de risco, redução e
melhoria na detecção precoce e tratamento para o câncer de mama, a
taxa de mortalidade por câncer de mama continua aumentando como
podemos perceber nos resultados encontrados, muito provavelmente
porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.

O estudo realizado demonstra que a mortalidade do câncer de
mama na região Nordeste não é homogênea entre as faixas etárias.
Com base nos objetivos propostos foi possível evidenciar em relação
à faixa etária no período de 2008 a 2012 que o grupo etário mais
acometido pelo câncer de mama feminino corresponde a faixa etária
de 50-59 anos, predomínio este que se observou em todos os anos
com exceção do ano de 2011 e 2012. O ano de maior ocorrência de
óbitos foi o ano de 2012, com um total de 2816 óbitos.
A promoção e a prevenção em saúde podem ser melhores
efetivados se a população encontrar-se devidamente informada e
com capacidade de compreensão sobre os riscos e os métodos de
prevenção acerca do câncer de mama. O diagnóstico precoce ainda é
um dos principais pontos de destaque para a evitabilidade de mortes
por esse tipo de neoplasia.
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