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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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A INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NAS
ATIVIDADES E NO CONFORTO TÉRMICO DOS
PROFESSORES DE CORRENTE-PI
O. S. Nascimento [PQ]1 | M. S. Batista [PQ]1 | P. L. Silva [PQ]1
R. C. Lustosa [PQ]1 | e L. P. Abreu [PQ]1

RESUMO
O trabalho dos professores em suma se torna bastante estressante,
sendo requeridos ambientes com certo grau de conforto e de
temperaturas não elevadas, podendo contribuir com o melhor
desempenho das atividades. O que objetivou o seguinte trabalho
analisar a influência da temperatura nas atividades e no conforto
térmico destes, para isso a pesquisa foi conduzida em três escolas
da cidade de Corrente - PI. Foi utilizado como ferramentas para
obtenção dos dados a aplicação de questionários e aferição da
temperatura nas salas de aula. Pode-se perceber que a temperatura
exerce grande influência nas atividades dos professores e com isso a
maioria tem preferência em trabalhar no período da manhã devido
à sensação térmica ser mais agradável, porém não é possível que
todos trabalhem no horário de preferência, surgindo à necessidade
de salas de aula climatizadas.
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PALAVRAS-CHAVE: ensino, atmosfera escolar, estresse.
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Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Corrente: oberis2010@gmail.com;
[PQ] Pesquisador

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE
ACTIVITIES AND THERMAL COMFORT OF
TEACHERS OF CURRENT-PI
ABSTRACT
The work of teachers in short becomes quite stressful environments
and required a certain degree of comfort and not elevated
temperatures, may contribute to the better performance of the
activities. What’s next objective was to analyze the influence of
temperature on the activity and thermal comfort of these for
this research was conducted in three schools in Current- PI. The
questionnaires and measurement of temperature in classrooms
has been used as tools for data collection. It can be noticed that the
temperature has great influence on the activities of teachers and thus
most have preferred to work in the morning due to the wind chill be
nicer, but it is not possible for everyone to work on time preference,
the emerging need rooms air-conditioned classroom.
KEY-WORDS: education, school atmosphere, stress.
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INTRODUÇÃO
A preocupação do homem com relação a seu bem estar e conforto
são diretamente proporcionais à evolução da humanidade, ou seja,
quanto mais evoluídas se tornam as pessoas, mais exigentes ficam,
requerendo melhor condições.
Segundo a definição da American Society of Heating, Refrigerating
and Air- Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE, 2001) - Standard
55-92, “conforto térmico é a condição da mente que expressa a
satisfação com o meio térmico”. O conforto térmico encontra-se
atrelado ao ambiente com temperaturas amenas, sendo que nos
perímetros urbanos constata-se cada vez mais o comprometimento
da qualidade de vida das populações com relação às condições
atmosféricas.

Dessa forma o conforto térmico é obtido seguindo a condição que
o corpo esteja em equilíbrio térmico, ou seja, a quantidade de calor
ganho (metabolismo + calor recebido do ambiente) deve ser igual
à quantidade de calor cedido para o ambiente, porém somente essa
condição não é necessário, isso pode ser explicado pela eficiência do
sistema termorregulador, que consegue manter o equilíbrio térmico
do organismo numa ampla faixa de combinações das variáveis
pessoais e ambientais.
Com o avanço das sociedades em termos trabalhistas, o conforto
do indivíduo passou a ser destaque importante, pois o ser humano
vive em busca de tal conforto que pode influenciar diretamente na
produtividade das atividades realizadas.

4069

Recursos Florestais e Engenharia Florestal

Quando as trocas de calor, entre o corpo humano e o ambiente,
ocorrem sem maior esforço, à sensação do indivíduo é de conforto
térmico e sua capacidade de trabalho é máxima. No entanto, se as
condições térmicas ambientais causam sensação de frio ou calor é
porque o organismo está perdendo mais ou menos calor necessário
para homeotermia o que só será conseguido com esforço adicional,
que representa sobrecarga, com queda de rendimento no trabalho e
até problemas de saúde (Frota e Schiffer, 2003).

Para Sobrinho (2008), o foco das pesquisas tem-se concentrado
não só no processo ocupacional como também no meio ambiente
de trabalho do cotidiano escolar dos professores. O meio ambiente
de trabalho docente é um sistema complexo compartilhado pelo
professor, pelo ambiente físico e pelo ambiente social da escola,
pelo tipo de gestão (direção da escola), pela organização do trabalho
pedagógico, pelas operações de trabalho, pela administração do
tempo, pelo manejo do comportamento dos alunos e pelo controle
do processo de ensino e aprendizagem.
O trabalho dos professores em suma torna bastante estressante,
sendo requeridas condições de trabalhos com certo grau de
conforto, uma temperatura não muito elevada pode vir a contribuir
para um melhor desempenho por parte dos destes, sendo os alunos
os principais beneficiados, contudo o seguinte trabalho objetivou-se
em analisar a influência da temperatura nas atividades e no conforto
térmico dos professores.
Referencial teórico
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Nos ambientes urbanos constata-se cada vez mais o comprometimento
da qualidade de vida das populações com relação às condições
atmosféricas, pois o clima afeta diretamente as atividades econômicas,
a saúde e o bem estar da população (LIMA, 2012).
Segundo Fabris (2006), a legislação brasileira sobre conforto térmico
é pouco clara, estabelecendo apenas limites extremos, adaptadas de
outras condições climáticas e fatores culturais, que também afetam o
ser humano. O fato de existirem poucos dados referentes às condições
de conforto térmico no Brasil faz com que se utilizem os parâmetros e
limites estipulados por pesquisas realizadas em outros países.
Para Xavier (2000), o conforto térmico pode ser analisado sob
dois aspectos distintos, sendo estes do ponto de vista pessoal, uma
determinada pessoa que se encontre em um determinado ambiente
esteja em estado confortável com relação a sua sensação térmica;
e do ponto de vista ambiental: onde a combinação das variáveis
físicas inertes a esse ambiente, cria condições termo ambiental para
um menor número de pessoas, que estejam satisfeitas com esse

ambiente. Uma vez que os estudos de conforto térmico envolvem
aspectos pessoais e ambientais, é impossível que um grupo de
pessoas sujeitas a um mesmo ambiente, ao mesmo tempo, estejam
todos satisfeitos, com as condições térmicas do mesmo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da Área
A área escolhida para estudo está situada na Cidade de Correte
Piauí, que por sua vez se localiza na latitude de 10°26’36’’ sul e à
longitude de 45°09’44’’ oeste, com altitude de 438 metros, situada
a 890 km da capital do Estado (Teresina), população em 2010 de
25.407 habitantes e temperatura mínima de 23°C e máxima de 39°C,
clima quente e semiúmido (IBGE, 2010).

Figura 1: Localização do município de Corrente-PI. Elaboração: O. S. Nascimento.

Para a realização do estudo foram escolhidas três escolas que
ministram aulas no ensino básico, levando em consideração as
diferentes estruturas e a localização de cada uma, além do regime
administrativo.
Escola 01: Instituição pública federal. Atende desde o 1º ano ao 3º
ano do médio, ensino técnico e ensino superior. Localizada na Rua
projetada n° 06, bairro nova Corrente, nas latitudes 10°25’49.61’’
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Sul e longitudes 45°10’24.37’’ Oeste. Possuem salas forradas com
PVC, ar condicionado, quadro acrílico, projetor multimídia, janelas
lacradas, além de 31 alunos em média por sala.

Figura 2: Instituição pública federal (Escola 01). Fontes: Google Earth e Pesquisa direta, 2014.

Escola 02: Instituição pública estadual. Atende desde o 6º ano do
fundamental ao 3º ano do médio tendo em média 30 alunos por sala.
Localizada na Avenida Adolf Jon Terry, bairro Centro nas latitudes
10°26’31.80” sul e longitudes 45°09’29.45’’ oeste. Possuem salas
forradas com PVC, dois ventiladores de parede, quadro acrílico e
quatro janelas de madeira.
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Figura 3: Instituição pública estadual (Escola 02). Fontes: Google Earth e Pesquisa direta, 2014.

Escola 03: Instituição particular. Atende desde o maternal ao 3º ano
do ensino médio tendo em média 31 alunos por sala. Localizado na
Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, nas latitudes 10°26’35.98” sul
e longitudes 45°09’48.28’’ oeste. Possui salas forradas com gesso, dois
ventiladores de teto por sala, quadro acrílico, projetor multimídia e
quatro janelas de madeira.

Figura 4: Instituição particular (Escola 03). Fontes: Google Earth e Pesquisa direta, 2014.

Procedimentos Metodológicos
Para o levantamento dos dados necessários ao desenvolvimento
da pesquisa foi elaborado um questionário com perguntas abertas
(subjetivas) e fechadas (objetivas), contendo os principias tópicos
relativos ao objetivo do trabalho.
Iniciou-se a partir de levantamentos bibliográficos em artigos
científicos e livros, dando continuidade com a aplicação dos
questionários em três escolas sendo contemplados vinte e sete
professores, seguindo o método de amostragem proposto por
Abreu (2009), conforme a equação (1) demostrada abaixo. Na
tabela 1 podemos perceber o total de professores de cada escola e a
quantidade de professores entrevistados.
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Equação 1: n = 1 / (erro)2; a = (n*n0) / (n+n-0)
Onde: n é a variável a ser considerada após a tolerância obtida; erro
é a tolerância permitida, na pesquisa utilizou-se erro de 7%; e n0 é o
numero total de professores presente em cada escola.

Escola 01
Escola 02
Escola 03
Total

Quantidade de
Quantidade de
professores na escola professores pesquisados
15
13
10
08
08
06
33
27

No momento da aplicação do questionário foi feito um check-list para
obter dados sobre a real condição da escola em que estes profissionais
atuam além de mensurar a temperatura no exato momento da
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Tabela 1: Relação de professores pesquisados em cada escola.

execução de sua atividade. A temperatura atmosférica foi aferida
através da utilização de termômetro digital aferido, com resolução de
0,1 ° C e precisão de ± 1°C. Os resultados obtidos foram tabulados e
analisados com auxílio do software Microsoft Office Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A temperatura média anual do município de Corrente-PI é de 25°C,
sendo que nas escolas onde foram aplicados os questionários a
temperatura média foi de 26°C na escola 01 e 32°C nas escolas 02
e 03, chegando a ser registrado como temperatura máxima 34°C no
período da tarde, na escola 02.
Na figura 5 é possível perceber a percepção dos professores em
relação à temperatura, todos consideraram como fator de influência
no que diz respeito à execução das suas atividades, percebido até
nos que trabalham em salas climatizadas. A maioria tem preferência
por trabalhar no período da manhã, isso por considerar a sensação
térmica mais agradável.
4074
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Figura 5: Temperatura elevadas como influência das atividades. Fonte: Pesquisa direta, 2014.

Lida (2000), afirma que quando uma pessoa é obrigada a suportar
altas temperaturas seu rendimento cai significativamente. A
velocidade do trabalho diminui, as pausas se tornam maiores, a
propensão á acidentes aumenta, principalmente a partir de 30°C, e a
concentração diminui.
Como nem todos os professores trabalham em salas climatizadas
houve a necessidade de conhecer dos mesmos qual a importância
dada para trabalhos realizados em temperatura mais amena e se

poderia de alguma forma contribuir para a aprendizagem. Mesmo
a temperatura média estando próxima a 30°C, a maioria considerou
como ideal as condições atmosféricas do local (figura 6). Este fato
pode estar associado à adaptação dos mesmos, sendo afirmado por
diversas vezes a necessidade de desenvolvimento das atividades em
locais apropriados e com uma sensação térmica mais agradável,
o que facilitaria a concentração por parte dos alunos e com isso a
obtenção de melhor aproveitamento.

Figura 6: Percepção sobre a atual condição atmosférica e a importância de trabalhar em salas climatizadas. Fonte:
Pesquisa direta, 2014.

Diz-se que um ambiente é aceitável termicamente, quando o
mesmo apresenta combinações das variáveis físicas que o tornem
desconfortável para o menor número de pessoas possíveis (ISO
7730, 1994).
Além do conforto térmico a temperatura pode ter influência em
outros parâmetros, assim o questionário abrangeu perguntas
em relação à interferência no humor dos entrevistados. Doze dos
professores consideram que seu humor às vezes é afetado quando
estão expostos a temperaturas elevadas e com isso prejudica o bom
andamento da sua atividade. Apenas quatro dos entrevistados
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Segundo Brager & Dear (2001), para um ser humano estar em
conforto em ambientes fechados, além das variáveis ambientais
e, fator pessoal, seria ideal complementar o estado psicológico de
adaptação das pessoas com o ambiente (controle térmico pessoal),
pois pode alterar as expectativas de sensação térmica dessas pessoas,
fazendo com que sintam satisfação.

declararam não identificar nenhuma relação entre temperatura e
humor (figura 7).

Figura 7: Percepção dos professores sobre a influência da temperatura no seu humor. Fonte: Pesquisa direta, 2014.

A temperatura, mesmo de forma indireta, afetou o comportamento
dos entrevistados, na qual vinte e três considera que às vezes
sente-se sonolento, e vinte e dois considera sentir fadiga quando
a temperatura esta elevada. Segundo Ciocci (2004), quando a
temperatura atende entre 27°C a 32°C é considerado estado de
atenção, podendo ocasionar fadiga. Por outro lado onze considera
que quase sempre se sente relaxado (figura 8).
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Figura 8: Relação da temperatura com estados do humor. Fonte: Pesquisa direta, 2014.

Levando em consideração que a atividade exercida por professore é
considerada por muitos como estressante, foi questionado quanto
à poluição sonora e sua relação ao conforto térmico. Interferência
exercida por esse fator no momento da execução de sua atividade,
explicado na (figura 9), onde quinze dos entrevistados considera que
interfere ou interfere muito. Em relação ao clima dezenove considera
interferir ou interferir muito.

Figura 9: Variável ambiental que mais interfere na relação ambiente-trabalho. Fonte: Pesquisa direta, 2014.

De acordo com a figura 10 pode-se perceber que dezesseis dos
professores entrevistados consideraram a temperatura média
de Corrente pouco agradável para exercer suas atividades,
impossibilitando a eficiência da aprendizagem por parte dos alunos,
no entanto seis dos entrevistados consideraram agradável. Segundo
Gallois, (2002), os organismos adaptam-se ao trabalho em altas
temperaturas, com várias transformações fisiológicas que ocorrem
durante semanas, isso num período de até seis meses.

4077

As sensações térmicas são subjetivas, isto é, dependem das pessoas,
portanto certo ambiente confortável termicamente para uma
pessoa pode ser desconfortável para outra. Assim, entende-se como
condições ambientais de conforto aquelas que propiciam bem-estar
ao maior número possível de pessoas (Ruas, 1999).
Considerações finais
A maioria dos professores considera o desconforto térmico como
fator indicativo para desempenho da sua atividade, ocasionando
várias alterações psicológicas e dificultando assim um melhor
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Figura 10: Percepção dos professores sobre a temperatura média de Corrente-PI. Fonte: Pesquisa direta, 2014.

rendimento no seu trabalho, prejudicando não só o seu bem estar
mental como também a dos que o rodeia e com isso poderá vim a
prejudicar o aprendizado dos alunos uma vez que a atividade não
será desenvolvida de forma adequada.
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AVALIAÇÃO DOS TEORES DE
MICRONUTRIENTES NAS FOLHAS DE
PEREIRO (Aspidosperma pyrifolium
Mart) NA CAATINGA
F. F. Silva¹ | J. R. Araújo Neto² | A. H. Francilino³ | C. D. M. Oliveira³
J. C. Ribeiro Filho³ | H. A. Q. Palácio4

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Espécie nativa, apocynaceae, recuperação de áreas.

Graduado em Tecnologia em Irrigação e Drenagem - IFCE / Campus Iguatu e Especialista em Ciências Ambientais
- FASP-PB;
² Mestre em Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Ceará, DENA/CCA/UFC;
³ Graduado em Tecnologia em Irrigação e Drenagem - IFCE / Campus Iguatu;
4
Licenciada em Ciências Agrárias, Dra,. Profª. IFCE / Campus Iguatu: fabioigt@.ifce@hotmail.com;junior.bg@bol.com.br;
annafrancel_tid@yahoo.com.br; celimatos@gmail.com; jacquesfilho1@hotmail.com; helbaraujo@yahoo.com.br;
1
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O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de micronutrientes em
três lados: leste, oeste e centro da planta do pereiro (Aspidosperma
pyrifolium Mart) endêmica da Caatinga. A área do estudo esta
localizada em uma microbacia do IFCE campus-Iguatu. Foram
coletados ao acaso folhas de 5 plantas de Pereiro, em uma área de 1
há. Depois as amostras foram levadas para o Laboratório de Análises
de Água, Solos e Tecidos Vegetais (LABAS). Os procedimentos de
analises foram seguidos conforme recomendado pela EMBRAPA
AGROINDUSTRIA TROPICAL (2007), para a determinação Cu, Fe,
Mn e de Zn. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo
teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5%
de probabilidade utilizando-se software o SPSS 16.0, para identificar
possíveis diferenças estatísticas. O micronutriente com maiores
concentrações nas folhas do Pereiro para microbacia em estudo foi o
ferro com valores variando entre 53,86 a 86,96 mg.kg-1, em seguida
o zinco variando entre 19,37 e 24,69 mg.kg-1, o manganês com
concentrações variando entre 12,67 e 14,46 mg.kg-1 e por último
o cobre variando as concentrações entre 6,71 e 9,19 mg.kg-1. Os
maiores teores dos micronutrientes estudados (cobre, ferro, zinco
e manganês), foram encontrados no centro da copa das folhas da
planta de Pereiro.

EVALUATION OF THE LEVELS OF THE LEAVES
OF MICRO PEREIRO (Aspidosperma
pyrifolium Mart) IN CAATINGA
ABSTRACT
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The aim of this study was to evaluate the levels of micronutrients
on three sides: east, west and central plant pereiro (Aspidosperma
pyrifolium Mart), endemic to the Caatinga. The study area
is located in a watershed IFCE campus-Iguatu. Leaves were
collected randomly from 5 plants Pereiro, in an area of 1 no.
After samples were taken for laboratory analysis Water, Soil
and Plant Tissue (LABAs). The analysis procedures were
followed as recommended by EMBRAPA AGROINDUSTRIA
TROPICAL (2007) for determining Cu, Fe, Mn and Zn. Data were
subjected to analysis of variance by F test and the means were
compared by Tukey test at 5% probability using the SPSS 16.0
software, to identify possible differences. The micronutrient with
the highest concentrations in the leaves of Pereiro for watershed
study was iron with values ranging from 53.86 to 86.96 mg.kg-1,
then zinc ranging between 19.37 and 24.69 mg.kg-1, the manganese
concentrations ranging between 12.67 and 14.46 mg.kg-1 and finally
copper concentrations ranging between 6.71 and 9.19 mg.kg-1. The
higher levels of micronutrients (copper, iron, zinc and manganese),
were found in the center of the crown of the plant leaves Pereiro.
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KEY-WORDS: Native species, apocynaceae, recovery areas.

INTRODUÇÃO
A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, isto
significa que grande parte do patrimônio biológico dessa região
não é encontrada em outro lugar do mundo além do nordeste do
Brasil. Ocupando cerca de 7% do território brasileiro, a caatinga
estendendo-se pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de
Minas Gerais (CAVALCANTI et al 2008). O bioma Caatinga, não
diferente de outros biomas, vem sofrendo um extenso processo
de degradação ambiental, intensificado pelo uso insustentável
de seus recursos naturais, provocando uma elevação na perda da
biodiversidade e no depauperamento dos recursos genéticos, ( Lima
2012). Caracterizada como floresta arbórea ou arbustiva, a Caatinga
é composta de árvores e arbustos baixos com algumas características
xerofíticas (Prado, 2003).

As espécies vegetais apresentam na composição de seus tecidos,
elementos que sem os quais as plantas não conseguiriam completar
seu ciclo, estes elementos precisam estar em concentrações adequadas
e de forma balanceada. A identificação dos teores de nutrientes das
plantas, considerando o ambiente natural circundante é relevante por
vários motivos; é parâmetro de referência para o manejo de plantas
da mesma espécie com deficiências nutricionais, serve como subsídio
para recuperação de áreas degradadas que necessitam de correção de
solo, além da importância na adoção de programas de reflorestamento
com espécies florestais nativas, conforme Medeiros (2008).
Os elementos essências C, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo,
Zn, satisfazem os critérios exigidos pelas plantas, os nutrientes
necessariamente devem satisfazer critérios diretos e indiretos de
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O pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart) uma especie nativa da
caatinga é pertence à família Apocynaceae, seu nome popular é paupereiro, pereiro-preto é uma arvore arbustiforme com altura variado
de 2 a 8 m e tronco de até 30 cm de diâmetro, casca acinzentada, lisa,
com lenticelas brancas transversais, quando jovem e com o tempo
passando a ser rugosa e folhas variado de 4 a 10 cm, (Lima 2012).

essencialidade, o elemento deve ter um efeito direto na vida do
vegetal, fazendo parte de uma reação ou de um composto essencial, e
não exercer apenas o papel de neutralizar efeitos desfavoráveis para o
seu crescimento, Segundo Malavolta (1989). No tocante a composição
elementar dessas espécies não se tem encontrado referências,
impossibilitando dessa forma a elaboração de qualquer hipótese sobre
as suas exigências nutricionais segundo VILLEGAS (1976).
O presente estudo teve como objetivo avaliar os teores de
micronutrientes em três lados: leste, oeste e centro da planta do
pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart) endêmica da vegetação
Caatinga, no semiárido do Ceará.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em uma microbacia experimental
de 2,06 ha localizada no município de Iguatu, Ceará, Brasil,
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pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE), Campus Iguatu (Figura 1). A área está localizada
entre as coordenadas geográficas: Latitude 6º21’34” (S) e Longitude
39º17’55” (W) com altitude de 217,8 m. O clima da região é do tipo
BSw’h’ (Semiárido quente), de acordo com a classificação climática
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de Köppen, com temperatura média sempre superior a 18 ºC no mês
mais frio. O Índice de Aridez elaborado por Thornthwaite (1948)
é de 0,44 classificando-se como semiárido. A evapotranspiração
potencial média é de 1.988 mm.ano-1, a precipitação média histórica
no município de Iguatu é de 867 ± 304 mm, com 85% concentrados
no período de janeiro-maio e dos quais cerca de 30% são registrados
no mês de março, expressando a concentração das chuvas em cinco
meses do ano.

Figura 1: Mapas da localização da microbacia experimental no município de Iguatu, Ceará.

A composição da vegetação é tipicamente Caatinga, com caráter
variável, desde espécies de porte herbáceo a arbóreo-arbustivo,
tipicamente caducifólio de caráter xerófilo com grande variedade de
espécies espinhosas (Figura 2).
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Para a realização do trabalho foram coletados de maneira ao acaso
folhas de 5 plantas de Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart), em
uma área de 1 ha onde foi realizado um levantamento sociológico
(Figura 3a) e em cada planta foi selecionada uma parte da planta para
análises das folhas (Figura 3b) das partes: leste, centro e oeste da copa
das árvores. Após coletadas, foram encaminhadas para o Laboratório
de Água, Solos e Tecidos Vegetais (LABAS), e submetidas à secagem
em estufa de circulação forçada de ar, com temperatura de 65°C por
48 horas, e depois realizada moagem em moinhos tipo Willey, com
facas e câmara de aço inoxidável e com peneiras de 0,5 ou 1mm de
diâmetro (20-40mesh), visando assegurar a homogeneização da
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Figura 2: Aspectos da vegetação (a) no período chuvoso e (b) no período seco.

amostra e o material foi armazenado em frascos de plástico. Em
seguida foram avaliados os micronutrientes das folhas de Pereiro:
cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn).

Figura 3: (a) Croqui de distribuição da área experimental e (b) Folhas de Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart).
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As analises foram realizadas segundo procedimento recomendado
pela EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL (2007). Para
a determinação dos nutrientes nas folhas foram ralizados os
processos de digestão e leitura da concentração de Cu, Fe, Mn e de
Zn no espectofotômetro de abosorção atômica com os resultado foi
expresso mg.kg-1. Os dados foram submetidos a análise de variância
pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível
de 5% de probabilidade utilizando-se software o SPSS 16.0, para
identificar possíveis diferenças estatísticas entre os lados da planta
leste, oeste e centro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostram que a quantidade de cobre nas folhas de
Pereiro apresentou média de 9,07 mg/kg para o leste, o centro com
9,19 mg/kg e o oeste com 6,71 mg/kg. Os maiores valores foram
encontrado nos lados leste e oeste das 5 plantas coletadas com
coeficiente de variação de 71,64% e 72,03% , já o menor valor foi
apresentado no lado oeste da planta com coeficiente de variação
45,54% (Tabela 1). Estudando realizados avaliando os teores de
macro e micronutriente em folhas de algumas essências nativa da
Caatinga, Carpanezze et al. (1976), mostrou valores de cobre de 8
mg/kg em folhas de Aroeira, valor este inferiores aos encontrados

nas folhas de Pereiro. Medeiros et al. (2008) estudando o estado
nutricional de espécies arbóreas no semiárido paraibano, apresentou
valores superiores ao encontrado neste trabalho, com valor médio de
21 mg/kg de cobre nas folhas de Pereiro, o que pode esta relacionado
com o solo da região, já para outra espécies a quantidade de cobre
encontrado foi de 12 mg/kg para Marmeleiro (Cróton sonderianus
Mull. Arg.), 8 mg/kg para Aroeira (Astronium urundeuva Engl.), 7
mg/kg para Angico (Peptodenia macrocarpa Benth.), 12 mg/kg para
Mofumbo (Combretum leprosum Mart) e 12 mg/kg para Pau D´arco
(Tabebuia serratifalia Nichols).
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Figura 4: Quantidade de cobre nas folhas de Pereiro na microbacia
estudada.
Tabela 1: Avaliação de cobre em folhas de Pereiro na microbacia
estudada.
Cu (mg.kg-1)

1

Leste
1,14

Centro
9,18

Oeste
1,90

2

5,20

4,43

5,81

3
4
5
Média
DP
CV (%)

14,43
16,86
7,74
9,07 a
6,50
71,64

15,02
14,73
2,56
9,19 a
6,62
72,03

7,37
8,85
9,60
6,71a
3,05
45,54

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de pelo teste de Tukey.
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Analisado os valores de ferro nas folhas do Pereiro (Tabela 2)
verifica-se que as quantidades apresentaram média de 57,05 mg/
kg para o leste, 83,96 mg/kg para centro e para o oeste 53,56 mg/
kg. Os maiores valores foram observados nos lados leste e centro da
planta, com valores de coeficiente de variação de 39,80% e 42,44%.
Foi observado menor valor de coeficiente de variação para o lado
oeste (26,09%), indicando que a espécie mostrou concentrações de
minerais variados em função da posição da folha. Medeiros et al.
(2008), apresentou teores médio de ferro em folhas de pereiro de
120 mg/kg valor este superior ao encontrado neste estudo, em outros
espécies nativas da região as médias de ferro foi de 130 mg/kg para
Marmeleiro (Cróton sonderianus Mull. Arg.), 80 mg/kg para Aroeira
(Astronium urundeuva Engl.), 110 mg/kg para Angico (Peptodenia
macrocarpa Benth.), 100 mg/kg para Mofumbo (Combretum
leprosum Mart) e 205 mg/kg para Pau D´arco (Tabebuia serratifalia
Nichols). Carpanezze et al (1976) apresentou valor de ferro superior
aos encontrados nas folhas de Pereiro com teores de 172 mg/kg.
Villegas et al. (1976) estudando análise foliar de cinco espécies
florestais nativas, mostrou valor de 260 mg/kg de ferro em folhas de
Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.).

Figura 5: Quantidade de ferro nas folhas de Pereiro na microbacia estudada.

Tabela 2: Avaliação de ferro em folhas de Pereiro na microbacia
estudada.

Plantas

Fe (mg.kg-1)
Leste

Centro

Oeste

1

45,50

128,57

48,57

2

48,57

55,00

46,18

3

48,53

116,70

77,60

4

45,09

57,79

52,97

5

97,56

61,73

42,46

Média

57,05 a

83,96 a

53,56 a

DP

22,70

35,64

13,97

CV (%)

39,80

42,44

26,09

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de pelo teste de Tukey.

A quantidade de zinco em folhas de pereiro apresentou teores médios
de 20,60 mg/kg para o leste, 24,69 mg/kg para o centro e 19,37 mg/
kg para o oeste (Tabela 3). Os maiores valores de coeficiente de
variação foram apresentados nos lados leste com 19,80 % e oeste
com 17,77% e menor valor de variação foi mostrado no centro da
planta com 17,35% (Tabela 3). Valores médio de zinco em folhas de
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Pereiro estudando por Medeiros et al. (2008), apresentou valor de
25 mg/kg resultado superior ao deste trabalho, já em outas espécies
a quantidade de zinco foi de 12 mg/kg para Aroeira (Astronium
Mart), 35 mg/kg para Pau D´arco (Tabebuia serratifalia Nichols),
29 mg/kg Marmeleiro (Cróton sonderianus Mull. Arg.) e 24 mg/kg
para angico (Peptodenia macrocarpa Benth.). Valores de 46,1 mg/
kg de zinco em folhas de Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) foram
mostrado por Villegas et al (1976) estudando análise foliar de cinco
espécies florestais nativas da Caatinga.
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urundeuva Engl.), 36 mg/kg para mofumbo (Combretum leprosum

Figura 6: Quantidade de zinco nas folhas de Pereiro na microbacia estudada.

Tabela 3: Avaliação de zinco em folhas de Pereiro na microbacia
estudada.
Plantas
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Zn (mg.kg-1)
Leste

Centro

Oeste

1

19,16

25,96

19,19

2

16,63

21,32

13,20

3

27,37

30,78

20,07

4

20,92

25,46

20,78

5

18,93

19,92

23,62

Média

20,60 a

24,69 a

19,37 a

DP

4,08

4,28

3,83

CV (%)

19,80

17,35

19,77
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Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de pelo teste de Tukey.

O manganês em folhas de pereiro espécies nativa da caatinga
apresentou valores médios de 12,67 mg/kg para o leste, 14,46 mg/
kg para o centro e 13 mg/kg para o lado leste da planta. Os maiores
valores de coeficiente variação foram apresentados nos lados leste
com 41,72% e oeste com 41,50% já o menor valor de coeficiente
variação foi mostrado no centro da planta com 14,46% (Tabela 4).
Resultados superiores ao desta pesquisa foi encontrado por Medeiros
et al. (2008) com valor de manganês em folha de Pereiro de 70 mg/
kg, em outra plantas da região mostrou valores de 25 mg/kg para
Aroeira (Astronium urundeuva Engl.), 50 mg/kg para Mofumbo
(Combretum leprosum Mart), 225 mg/kg para Pau D´arco
(Tabebuia serratifalia Nichols), 199 mg/kg para o Marmeleiro

(Cróton sonderianus Mull. Arg.) e 45 mg/kg para Angico (Peptodenia
macrocarpa Benth.). Estudando análise foliar de zinco em espécies
florestais nativas da Caatinga Villegas et al. (1976), apresentou valor
de manganês no Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) de 56 mg/kg.

Figura 7: Quantidade de manganês nas folhas de Pereiro na microbacia estudada.

Tabela 4: Avaliação de manganês em folhas de Pereiro na microbacia
estudada.
Mn (mg.kg-1)
Leste

Centro

Oeste

1

6,93

16,48

4,74

2

10,11

10,60

10,26

3

15,79

18,88

16,93

4

20,22

16,02

16,14

5

10,31

10,31

16,91

Média

12,67 a

14,46 a

13,00 a

DP

5,29

3,81

5,39

CV (%)

41,72

26,38

41,50

Médias seguidas por letras distintas diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de pelo teste de Tukey.

O centro das plantas apresentou maiores concentrações de
micronutrientes (cobre, ferro, zinco e manganês), esse fato pode
ser em decorrência da distribuição dos micronutrientes na planta,
em que há uma menos disponibilidade nas extremidades das
plantas. Apesar das maiores concentrações no centro não se observa
diferença estatística significativa ao nível de 5% entre os lados centro
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oeste e leste. Segundo Veloso et al. (2004) a existência no solo de um
nutriente, mesmo que supostamente em quantidades suficientes não
garantem o suprimento para as plantas, haja vista que muitos fatores
podem influenciar na absorção do nutriente pelo vegetal.

CONCLUSÃO
O micronutriente com maiores concentrações nas folhas do Pereiro
para microbacia em estudo foi o ferro com valores variando entre
53,86 a 86,96 mg.kg-1, em seguida o zinco variando entre 19,37 e
24,69 mg.kg-1, o manganês com concentrações variando entre 12,67
e 14,46 mg.kg-1 e por último o cobre variando as concentrações entre
6,71 e 9,19 mg.kg-1;
Os maiores teores dos micronutrientes estudados (cobre, ferro,
zinco e manganês), foram encontrados no centro da copa das folhas
da planta de Pereiro;
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USO DA PERMACULTURA COMO MEDIDA
PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL NA
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
C. R. P. Fernandes¹ | F. G. Carvalho²

RESUMO
Devido ao grande descaso da sociedade com o meio ambiente nos
últimos anos, existe atualmente uma grande devastação ambiental
em nosso planeta. Em consequência disso, vários métodos estão
sendo criados para que esse problema diminua; a permacultura é um
deles. Esse método foi criado nos anos 70 e, seguindo seus princípios
e diretrizes, é possível criar ambientes produtivos e sustentáveis:
de florestas autossustentáveis a ambientes comunitários onde a
necessidade externa é pouca, seja ele aplicado em ambientes urbanos
ou rurais, áridos ou úmidos e, com isso, restaurar áreas que estejam
sem sua vegetação original.
O presente artigo pretende apresentar, a partir de projetos que
obtiveram bons resultados no Brasil e que empregaram métodos e
diretrizes da permacultura, como esta prática consiste numa medida
produtiva e sustentável para a recuperação de áreas degradadas.
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1

PERMACULTURE TO REGENERATION OF
DEGRADED AREAS: PRODUCTIVE AND
SUSTAINABLE MEASURE
ABSTRACT
Due to the great detachment of society with the environment in
the last few years, there is a great environmental devastation in the
Earth. In consequence, many methods are being created to reduce;
one of them is the permaculture. This method was created in the
70’s and, following their principles and guidelines, it is possible
to create sustainable and productive environment: from selfsustainable forests to communities where the external necessity is
low, independent if it is applied in urban or rural, arid or humid
areas and, with this, revive areas without their original vegetation.
The present paper intend to show, based projects that have been
successful in brazil and employed methods and guidelines of
permaculture, how this practice can be productive and sustainable
measure to regeneration of degraded areas.
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INTRODUÇÃO
Desde a revolução industrial até os dias de hoje a degradação ambiental
tem ocorrido no Brasil e no mundo com grande frequência e descaso.
Ambientes naturais são desmatados, utilizados de forma imprudente
e deixados de lado, aliado à degradação natural de certos locais devido
às mudanças de temperatura e/ou degradação das proximidades.
Em 2012, já tínhamos, em consequência disso, o equivalente a duas
Franças de áreas degradas, segundo o Ministério do Meio Ambiente
e no mundo, 25%, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
em 2011. Com esses dados, podemos observar que a situação é
alarmante, visto que áreas degradas tem déficit em nutrientes, solos
fracos e pouca diversidade e, consequentemente, pouca produtividade,
como o Decreto Federal 97.632/89 define degradação ambiental:
“processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se
perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a
qualidade produtiva dos recursos naturais”., desta forma, afetando a
biodiversidade mundial e a produção alimentícia.

Sabendo disso, verifica-se que essa nova formação de agricultura
sustentável que, além de rentável, é muito eficaz para a restauração
de áreas degradadas, tendo em vista uma manipulação após a
restauração do solo, constrói um meio ambiente favorável às pessoas
ao redor por ser produtivo e autossustentável. Por esse motivo,
o presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da
permacultura como medida produtiva e sustentável na recuperação
de áreas degradadas, além de auxiliar na divulgação desse método
no âmbito acadêmico.
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Tendo em vista esses problemas em âmbito mundial, por volta da
década de 1970, baseado nos métodos dos índios aborígenes da
Austrália, Bill Mollison e David Holmgren criaram um método
onde o meio ambiente pudesse ser autossuficiente e produtivo
simultaneamente: a permacultura; que surge como um novo tipo
de manipulação ecológica, oferecendo as estratégias necessárias
para a implantação de ecossistemas que tenham a diversidade, a
estabilidade e a resistência dos ecossistemas naturais, desta forma,
evitando a futura e reparando a presente degradação desse ambiente.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa de caráter exploratório foi desenvolvida a partir de
levantamento bibliográfico, análise crítica dos textos selecionados (livros,
guias e resumos dos criadores do método, além de artigos publicados) em
que se buscou a abordagem dos princípios da permacultura, os métodos
gerais, sem especificação de ambientes, a sequência de aplicação e alguns
exemplos de projetos aplicados no Brasil.
A análise crítica dos textos selecionados teve como estratégia
investigar rigorosamente os conceitos, fatores e princípios
que identificam a permacultura como uma solução real para a
revitalização de áreas que foram degradadas, seja por desmatamento
ou por degradação natural.
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Também, para comprovação da veracidade do método, houve
observação de projetos aplicados, pessoalmente e em artigos,
analisando as espécies existentes na flora e fauna e relação do
desenvolvimento das mesmas com o tempo de aplicação do projeto,
além de entrevista com um provedor de projeto, explorando o
desenvolvimento, as dificuldades e os resultados obtidos na aplicação
da permacultura no ambiente degradado.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apesar de ser um método novo, com 44 anos, onde as metodologias
não são específicas, a permacultura é um método de agricultura
sustentável que vem sendo aplicado no Brasil e no mundo gerando
bons resultados. A partir utilização de seus 12 princípios de
design e seus princípios éticos, aliada aos métodos publicados em
Introduction to permaculture por Bill Mollison para cada tipo de
ambiente (seco, úmido, florestal, áreas urbanas, comunidades),
além de criar áreas de subsistência, este método tem sido fortemente
aplicado no campo da restauração de áreas degradadas.
A permacultura tem suas diretrizes e metas baseadas nos seus
princípios éticos e de design, seguidos do design da flor, seguindo
a seta, e atuando nos campos de cada pétala (Figura 01), que
associados formam o conjunto ideal para o desenvolvimento da

mesma. Buscando, para o Instituto de permacultura da Bahia:
“Rejuvenescer amplamente o ecossistema, reproduzir suas cadeias
alimentares e níveis tróficos mais naturais, manter e investir em
seus clímax florestais, introduzindo parâmetros de maior cultivo
e maior integração de espécies com maior valor e aproveitamento
econômico, energético e alimentar.”

Figura 1: Diretrizes de construção da permacultura. Fonte: adaptado de “Princípios e Caminhos da Permacultura:
Além da Sustentabilidade” David Holmgren, 2002.
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Os princípios éticos são baseados na cultura do “nós”, visando sempre
o melhor para a comunidade e natureza, “uma compreensão de longo
prazo das consequências boas e ruins das nossas ações” (HOLMGREN,
2007, p. 8). Sendo especificados pelo mesmo autor como:
Cuidado com as pessoas
Partilha justa (estabelecimento de limites de consumo e reprodução,
e redistribuição dos excedentes)
Os princípios de design são divididos em 12, que lidam com o
desenvolvimento do processo, dando orientações para o executante
do projeto, proporcionando escolhas de acordo com o ambiente
que lhe é proporcionado. Sendo eles em uma linguagem acessível
para que o interlocutor tenha facilidade de entendimento. Segundo
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Cuidado com a Terra (solos, florestas e água)

Holmgren (2007, p. 9), “a base científica para os princípios de design
em permacultura se situa geralmente no âmbito da ciência moderna
da ecologia, e mais particularmente, dentro de um ramo da ecologia
chamado de “ecologia de sistemas”. São eles:
Observe e interaja: focalizando a geração de pensamento a longo
prazo independente, para que o ambiente seja respeito e tratado com
a linha de conduta apropriada.
Capte a armazene energia: tendo em vista a autossuficiência do local
de água, solo fértil e energia solar, eólica e hidráulica. Se possível
com a utilização de tecnologias, se não, com medidas simples
como: Armazenamento de água limpa, decomposição natural de
folhas e troncos, implementação de minhocas, vegetação perene e
tecnologias sustentáveis alternativas.
Obtenha rendimento: “Esse princípio adverte que devemos planejar
qualquer sistema para que ele nos proporcione autossuficiência em
todos os níveis” (HOLMGREN, 2007, p. 13). Ou seja, alimentos para
consumo imediato e para o futuro (árvores frutíferas perenes).
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Pratique autorregulação e aceite feedback: Visando a análise do
sistema (princípio da observação) e mudando o que está interferindo
no resto dele. Assim como tentativa de implementação de sistemas
autossuficientes.
Use e valorize serviços e recursos renováveis: Utilização de madeiras
de baixa qualidade já derrubadas ou mortas para utilização em
fogões (para sistema habitacional), utilização de porcos e galinhas
para a preparação do solo pra plantio (manejo de cercas), utilização
de dejetos humanos devidamente tratados (numa latrina de
compostagem, por exemplo.
Não produza desperdícios: Utilização de minhocas, distribuição de
excedentes, cuidado com os bens materiais, preocupação com a poluição.
“Bill Mollison definiu como substância poluidora “um produto ou
subproduto de qualquer componente do sistema que não está sendo
usado de maneira produtiva por qualquer outro componente do
sistema”” (HOLMGREN, 2007, p.18)

Design partindo de padrões para chegar aos detalhes: Planejamento
de áreas por zonas e setores, criando sistemas simples que funcionam
com outros, criando sistemas complexos, sempre visualizando o
todo para depois chegar no individual.
Integrar ao invés de segregar: “Quando se tem um arranjo adequado
de plantas, animais, obras de terra e outros tipos de infraestrutura,
é possível se desenvolver em um grau mais elevado de integração e
autorregulação sem a necessidade de intervenções humanas para o
manejo corretivo.” (HOLMGREN, 2007, p. 20)
Use soluções pequenas e lentas: Tomar medidas que durem, mesmo
que sejam mais demoradas para aplicação.
Use e valorize a diversidade: Utilização de policultura.
Use as bordas e valorize os elementos marginais: As bordas entre
sistemas não são um empecilho e podem até, se valorizadas,
favorecer ambos.
Use a criatividade e responda às mudanças: Para que um sistema
dure é necessário, principalmente no início, que o manejo seja
adequado às mudanças que ocorrem.
Portanto, para se inicie o processo de construção desse ambiente
permacultural é preciso dividir a área em diferentes setores, sendo
eles diferentes para um projeto habitacional ou projeto florestal.
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Zona de intensidade baixa: Onde o contato humano será
exclusivamente durante a restauração. Sendo elas as encostas,
morros, e terrenos acidentados. Onde apenas devem ser plantadas
espécies nativas.
Zona de intensidade média: Onde o contato humano poderá realizar
manejo se necessário.
Zona de intensidade alta: Onde contato humano será muito forte.
É necessário, nessa parte, muitas árvores frutíferas e, em caso
de habitação, essa é a zona onde se localiza a casa e os principais
captadores de água (açudes, lagos, pequenas cisternas, etc).
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Independente do projeto é necessária, primeiramente, a divisão de zonas:

Portanto, é necessário um projeto adequando a área em zonas de
intensidade, respeitando o meio. Em seguida deve ser feita uma
avaliação do solo e, caso muito danificado, aplicadas técnicas de
restauração de urgência, como a lavagem. Porém a adubação do solo
deve ser feita de forma natural, segundo a permacultura. “Os designs
clássicos de permacultura usam galinhas ou porcos para preparar o
terreno para plantio, dispensando o uso de tratores e cultivadores
mecânicos, bem como o de pesticidas e fertilizantes artificiais”
(HOLMGREN, 2007, p. 16)
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Após isso, inicia-se o processo de plantio: Este deve ser feito
primeiramente com árvores de crescimento rápido e leguminosas,
sempre aplicando espécies diferentes, pois “espécies diferentes
mobilizam diferentes nutrientes, a diferentes profundidades de
solo, trazendo-os à superfície com a fotossíntese” (SANGUINETTO,
2012, p. 13) e, após o crescimento ao tamanho médio, com raízes de
aproximadamente 1 metro de profundidade, e grande disseminação
das espécies rasteiras como feijões e abóbora, início do plantio da
vegetação perene, que ao estas chegarem ao tamanho desejado, as de
rápido crescimento serão consequentemente mortas por falta de luz
e transformadas em energia para o consumo do meio, podendo ser
utilizadas como adubação ou até mesmo forragem do solo. Visando
sempre que ambos plantios devem conter grande número de espécies
alimentícias. E a partir desse momento o manejo deve se adequar
às necessidades, seguindo sempre os princípios e as pétalas da flor e
visando o maior acumulo de energia possível.
Para provar a eficácia do método, há 6 exemplos que são importantes
de serem citados: O Ecocentro – Instituto de Permacultura Ecovilas do
Cerrado (IPEC) e , em Goiás, em região de Cerrado; Propriedade Gaia
Terranova, em MG, também Cerrado; Sitio Uáirua, Gravatá, região
serrana de Pernambuco, Mata Atlântica; Sitio em Presidente Figueredo/
AM, Floresta Amazônica; A agência Mandalla DHSA, em muitas partes
do Brasil, várias vegetações; E, apesar de ainda não realizado, também
é possível em regiões áridas, como retratado por Bill Mollison em
Introduction to permaculture.
O EcoCentro - IPEC foi profundamente transformado, ao longo

dos anos, em uma área sustentável, sendo antigamente uma região
degradada (figura 02), por meio das técnicas de permacultura e
agrofloresta. E hoje é um local de cursos e vivências sobre permacultura
e sustentabilidade atraindo estudantes e simpatizantes do método.

Figura 2: Ecocentro IPEC em 1998 e 2004, respectivamente. Fonte: Monografia “Permacultura: as técnicas, o espaço,
a natureza e o homem”.

Figura 3: Propriedade Gaia Terranova em 2007 e 2010, respectivamente. Fonte: Artigo “Design agroecológico de
pequena propriedade rural na região da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais”.

O sítio Uáirua (que significa “dois olhos d’água” ou “alma” em Maori,
língua da Nova Zelândia) foi idealizado por Jaque e seu marido David
e em 1996. Em 2001 os resultados já eram razoáveis (Figura 04), com
produção de alimentos em uma horta orgânica, além de ovos e leite
de cabra. Hoje em dia, com a propriedade pertencendo a Bernardo
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A propriedade Gaia Terranova visou um acúmulo de energia para
que o sistema tivesse sempre um superávit energético mesmo com
a demanda de consumo das pessoas e com o tempo se tornasse
autossustentável. Em 3 anos o resultado já era bem avançado (Figura
03), com a propriedade produzindo muitas frutas e alimentando
a própria região do entorno com sementes, grãos e frutos para o
estimulo da produção de novas teias alimentares, que surgiriam,
potencializando também, as áreas em volta.

Costa e sendo tratada com manejo mediano, já é possível ver
resultados bem avançados (Figura 05), como o aumento significativo
do número de pássaros, que consequentemente trazem novas flores e
espécies de plantas, aumento da população de sapos, saguis, raposas,
tejus e timbus. Além disso, o sítio continua com a produção de mudas
para a continuação do projeto, entre elas, açaí e ipês.

Figura 4: Sitio Uáirua em 1996 e 2000, respectivamente. Fonte: Fotos de autoria dos antigos donos do sítio.
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Figura 5: Sitio Uiárua em 2014, foto com mesmo ângulo das anteriores.Fonte: Foto de autoria de Bernardo Costa, 2014.

No sítio em Presidente Figueiredo a recuperação se deu em uma
área aproximada de quatro hectares parcialmente degradada.
Tendo como principais resultados obtidos a restauração completa
de 1ha, feita de forma intensiva durante os primeiros 3 meses e
continua nos próximos, os quais a ação humana foi muito mais
baixa. A sua produtividade aumentou, totalizando 72 espécies de
frutas, sem nenhuma utilização de insumos agrícolas (agrotóxicos

e fertilizantes), houve recuperação de fontes de água, além da maior
produção com a diminuição de custos. Mas o mais importante, foi a
diminuição do desmatamento na região (Figura 6). Por fim, foram
feitos cálculos de quanto foi gasto quanto retornou, mostrando que
a permacultura é lucrativa.
“A mudança no uso do solo (pastagem, capoeira e agricultura) da área
foi intensiva nas décadas de 1970 a 1990, o que acarretou a morte deste
ecossistema, mas através da recuperação florestal a partir de 1998 a área
foi reconstruída, dando origem à primeira Unidade Demonstrativa de
Permacultura da Amazônia.” (MACHADO, 2009, p. 3)

Figura 6: Sítio em Presidente Figueiredo antes e depois, respectivamente. Fonte: Artigo “Design agroecológico de
pequena propriedade rural na região da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais”.
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Além dos resultados supracitados no Brasil existem 9 Institutos, 25
sítios e comunidades e 7 redes de Permacultura conhecidos e ativos,
aplicando seus princípios em todo o país para que o método seja
disseminado.

CONCLUSÃO
Com o presente trabalho conclui-se que além de sustentável, o
método é lucrativo e viável em todos os âmbitos de sua utilização.
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O projeto Mandalla DHSA têm feito a introdução da Permacultura
na vida de muitos pequenos produtores, atingindo, em 3 anos, 80
municípios em 9 estados. Com isso, alcançou diretamente cerca de
2 mil pessoas que além de segurança alimentar, tem de R$400,00 a
R$1700,00 de renda por mês. E, portanto, é um dos maiores projetos
de permacultura do Brasil.

Sendo assim, vê-se a permacultura como um futuro em relação a
produção de bens de consumo como frutas e alimentos em geral,
e restauração de áreas degradadas. E, apesar de muito cuidadoso e
meticuloso, em pouco tempo torna-se possível ver resultados muito
valiosos tanto para o ambiente restaurado como para o entorno
dessa região, que recebe muito com a diversidade existente na
permacultura, além de ganhar com a produção e acúmulo de energia
e com o manejo adequado dos recursos hídricos da região.
E, finalmente, é importante reconhecer que a permacultura nunca
vai substituir o conhecimento técnico e as experiências práticas de
sucesso. Pelo contrário, ela deve trabalhar aliada a estes, para que
bons resultados sejam alcançados e o desenvolvimento sustentável
se perpetue no meio.
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O JOGO COMO RECURSO NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
D. C. O. Ferreira [PQ]1 | F. T. Villani [PQ]2 | M. M. de Oliveira [PQ]3
J. R. O. Ferreira [PQ]4 | A. S. Soares [PQ]5 | I. C. O. da Silva [PQ]6

RESUMO
Pesquisas são realizadas na área de educação matemática e partem
da suposição de que a disciplina é efetivamente central na formação
dos indivíduos e na sua inserção social. O jogo é um elemento
utilizado na sala de aula, que irá atuar internamente no educando,
possibilitando chegar a uma estrutura de pensamento. O objetivo
foi analisar como os jogos são utilizados no processo de ensino e
aprendizagem na matemática. A metodologia utilizada foi através de
observações em campo, que buscou a informação diretamente com
os sujeitos pesquisados. A investigação também se deu em caráter
de pesquisa bibliográfica e descritiva. Analisou- se os dados obtidos
e, pode- se constatar que os jogos na matemática são, portanto,
auxiliares na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento do
raciocínio lógico-dedutivo, na capacidade em resolver problemas,
na organização, na concentração, na atenção e, consequentemente,
aumenta as interações do educando com outras pessoas.
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PALAVRAS-CHAVE: Educação, jogo, matemática.
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HOW THE GAME FEATURE IN TEACHING OF
MATHEMATICS
ABSTRACT
Research in this area of mathematics education and depart from the
assumption that the discipline is actually central in the formation of
individuals and their social integration. The game is an element used
in the classroom, which will act internally on educating, enabling to
reach a structure of thought. The aim was to analyze how games are
used in the process of teaching and learning in mathematics. The
methodology used was through field observations, which sought
information directly with research subjects. The research also was in
character and descriptive literature. We analyzed the data obtained,
and it can be seen that the games in mathematics are therefore aids
in acquiring knowledge, developing the logical deductive reasoning,
the ability to solve problems in organization, concentration, attention
and hence increases the interactions of the learner with others.
KEY-WORDS: Education, game, mathematics.

Recursos Florestais e Engenharia Florestal

4110

INTRODUÇÃO
O uso de jogos, como estratégia e/ou recurso didático no processo
de aprendizagem da Matemática em alunos do 5º ano do ensino
fundamental da Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro.
O jogo é um elemento usado na sala de aula, que irá atuar
internamente no educando, possibilitando chegar a uma estrutura
de pensamento. Mas até que ponto o uso dos jogos matemáticos
colaboram com o ensino e aprendizagem dos educandos do 5º ano
do ensino fundamental?
Uma das áreas indispensáveis do conhecimento que também faz
parte da vida da humanidade é a matemática. Durante muito
tempo tem sido estudada e desenvolvida para responder a diversas
necessidades culturais.

Esse conceito já mostra que existe uma diferença entre usar um objeto
como brinquedo ou como jogo. O brinquedo quanto ao seu uso não
tem regras fixas; o jogo por sua vez, inclui intenções lúdicas; estimula a
flexibilidade do pensamento e mantém um controle entre os jogadores
e uma relação interpessoal dentro de determinadas regras.
Entre os teóricos que mais contribuíram para o jogo se tornar um
recurso didático para a educação matemática, destacam-se Piaget
e Vygostsky. Com algumas divergências teóricas, estes autores
defenderam a participação do aluno no processo de aprendizagem,
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Inúmeras metodologias são criadas para que o ensino da matemática
não se torne monótono, tradicional e de difícil entendimento.
Entre essas metodologias, apresentam- se os jogos. Kishimoto
(1994) descreve jogo como uma ação lúdica envolvendo situações
estruturadas pelo tipo de material. Segundo Antunes (2003), a palavra
jogo na sua origem etimológica latina, tem o sentido especificamente
de divertimento, brincadeira, passatempo. Os jogos infantis podem
até incluir competição, mas visam estimular o crescimento e a
aprendizagens e seriam mais bem definidos como representação
interpessoal entre dois ou mais sujeitos, mesmo que um dos sujeitos
seja imaginário, realizada dentre de determinadas regras.

dependendo do papel que o jogo exerce na construção dos conceitos
matemáticos, seja como material de ensino, seja como o de
conhecimento feito ou se fazendo. Na concepção Piagetiana, o jogo
assume característica de promotor da aprendizagem do educando.
Ao ser colocado diante de situações de brincadeira, o educando
compreende a estrutura lógica do jogo e, consequentemente, a
estrutura matemática presente no jogo.
Segundo Piaget, o uso direto do aluno sobre os objetos do
conhecimento é o que ocasiona a aprendizagem que está subordinada
ao desenvolvimento, “... o jogo é um elemento do ensino apenas
possibilitador de colocar o pensamento do sujeito como ação. O
jogo é o elemento externo que irá atuar internamente no sujeito,
possibilitando-o a chegar a uma nova estrutura de pensamento”
(MOURA, 1994, p.21).
Para Vygostsky, o jogo é visto como um conhecimento feito ou se
fazendo. Seu uso requer planejamento que permite aprendizagem
dos elementos sociais em que está inserido. Ele também afirmava que
através das brincadeiras com regras estabelecidas a criança aprende
a agir numa esfera cognitivista. Segundo ele, o brinquedo estimula a
curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da
linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
“à medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma
sociedade da informação crescente e globalizada, é importante que
a Educação se volte para o desenvolvimento das capacidades de
comunicação, de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer
inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimento e valores, de
trabalhar cooperativamente. (1999, p. 251).
Para que o jogo passe a ser um recurso didático que auxilie o aluno a agir
livremente sobre suas ações e decisões, fazendo com que ele desenvolva,
além do conhecimento matemático, a posicionar-se criticamente frente
a algumas situações, deverá ser usado de forma cooperativa.
Por isso, que os jogos devem ser utilizados ocasionalmente para
sanar as dificuldades que se produzem na atividade escolar diária.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa é uma atividade de observação, que visa descrever
a respeito dos jogos matemáticos como estratégias de ensino e
aprendizagem. Segundo Chizzotti (2001, p. 20)
[...] Pesquisa é uma busca sistemática e rigorosa de informações,
com a finalidade de descobrir a lógica e a coerência de um conjunto,
aparentemente, disperso e desconexo de dados para encontrar
uma resposta fundamentada a um problema bem delimitado,
contribuindo pra o desenvolvimento do conhecimento de uma área
ou uma problemática específica.
O presente estudo está embasado em observações de pesquisa de
campo que segundo Gonsalvez (2003, p.62) busca a informação
diretamente com sujeitos pesquisados. Exige um encontro mais
direto do pesquisador com o campo onde o fenômeno ocorre, a fim
de reunir as informações de que precisa.
Nesta perspectiva, observamos a matemática como ciência que se
apresenta num processo de interação social, no desenvolvimento
de comunicação, no estímulo de resolução de problemas e
aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. Segunda Moura
(1994, p.80).
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Em nosso caso, a matemática assume um papel importante por meio
do jogo, constituindo-se em uma prática pedagógica dinâmica.
Tipo de Pesquisa
De modo geral, nossa investigação se deu em caráter de pesquisa
bibliográfica e descritiva: pesquisa bibliográfica utilizada com o
intuito de analisar teorias sobre os jogos matemáticos, para melhor
compreensão da realidade estudada, bem como seus conceitos, sua
utilização no ensino-aprendizagem e o uso dos mesmos como estímulos
cognitivos; descritiva, devido o estudo consistir na busca do registro
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“O jogo, na educação matemática, passa a ter caráter de material de ensino
quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada
diante de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e,
deste modo, apreende também a estrutura matemática presente.”

das características de um determinado objeto de estudo, referindo-se a
todas as pesquisas que se preocupam em conhecer as características do
fenômeno e não tanto as causas (Gonsalvez, 2003, p. 61).
Segundo Santos (2006, p.27), pesquisas descritivas caracterizamse pela realização de levantamento das características do objeto de
investigação. Feitas através de observações sistemáticas.
Universo e amostra
A instituição utilizada para a pesquisa foi a Escola Estadual
Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro.
Os educandos e o educador foram observados com o objetivo de
analisar se os jogos são utilizados na disciplina de matemática
dentro do processo de aprendizagem e nas relações interpessoais, e
como é feita a sua introdução a disciplina e quais os resultados que,
em relação ao ensino-aprendizagem são obtidos.
O instrumento de coleta de dados foi a observação sistemática, que
se caracteriza pela realização de levantamentos das características
do objeto de pesquisa, que são 35 alunos do 5º ano e uma educadora.
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Análise dos dados
Pesquisa de natureza descritiva com o intuito de registrar os fatos
das realizações de jogos na matemática. O pesquisador é o principal
instrumento e o foco da pesquisa é no ponto de vista dos educandos
e da educadora, onde todos os dados obtidos são descritos e analisados.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram alunos na faixa etária de
09 a 10 anos, matriculados no 5º ano, do turno matutino da escola
e a professora/educadora formada em pedagogia pela Universidade
Federal do Amazonas e pós-graduada em psicopedadogia. A escola
oferece atendimento ao referido ano, somente no turno matutino
com duas turmas.
O procedimento de pesquisa foi realizado em duas fases: a primeira
foi a realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão;
na segunda fase foi a observação em campo e o registro dos dados.
Por falta de tempo não aplicamos questionários, onde para essa
pesquisa poderia ser mais elucidadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento, considerado por nós, como a observação
feita em uma sala de aula do 5º ano, da escola estadual Brigadeiro
João Camarão Telles Ribeiro, foi apresentada a professora/educadora
quais seriam os itens a serem observados. Foram estes:
a)	Observar se são utilizados jogos em sala de aula;
b) Quais são os objetivos da utilização dos jogos na sala de aula;
c)	Observar como os jogos são utilizados no processo de ensinoaprendizagem;
Observar como os jogos estimulam o crescimento e a aprendizagem
nas representações interpessoais entre os educandos.
Foram observados por nós, que os jogos são utilizados em sala de
aula, e tem dias determinados (terça-feira e sexta-feira), faz parte do
horário elaborado pela professora. Quando precisa de mais espaço
físico para realização dos jogos, são utilizados pela professora/
educadora e pelos educandos o refeitório e a biblioteca da escola.

O primeiro jogo tem como objetivos, demonstrar a construção
da dezena, da centena e do milhar, reconhecer o valor relativo e
absoluto dos algarismos, resolver adições entre números naturais
e identificar as trocas de unidades para dezena, de dezenas para
centena e de centenas para milhar e vice-versa, para os educandos
foi necessário criar estratégias de resolução, desenvolver a sua
concentração, despertar sua curiosidade e desenvolver o espírito
de competição, consciência de grupo e companheirismo. Para esse
jogo os educandos tiveram uma aula para relembrar construção
de unidade, dezena, centena e milhar. O material utilizado pelos
educandos e pela educadora foi sete caixas de material dourado que
a escola já possuía e um dado comum para o começo do jogo, os
educandos foram distribuídos em sete equipes de cinco alunos. A
dinâmica do jogo foi explicada para os educandos, que consistia em
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Durante o período de observação foi utilizados dois jogos pela turma,
o primeiro foi denominado brincando com o material dourado e o
segundo o brincando com as operações e expressões.

revezar um a um, conforme ordem pré-determinada, a professora/
educadora ia determinando quantas peças cada educando iria pegar
na primeira rodada, na segunda rodada os educandos iriam falar
quantas unidades teriam, na terceira rodada foram acontecendo
as trocas de unidades, dezenas, centenas e milhar e vice-versa,
para todos os momentos os educandos tiveram que se comunicar,
emprestando peça dos seus companheiro de equipes.
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O segundo jogo tem como objetivos construir expressões numéricas
que resultem num determinado resultado e identificar a ordem
de resolução das operações aritméticas, utilizando os símbolos de
associação, os educandos teriam que ter como pré-requisitos para
esse jogo operações entre números naturais. Para os educandos
foi necessário criar estratégias de resolução, desenvolver a sua
concentração, despertar sua curiosidade e desenvolver o espírito de
competição, consciência de grupo e companheirismo. O material
utilizado pelos educandos e pela educadora foram sete: roleta de
cassino, três dados comuns, lápis, papel e borracha que a escola já
possuía, para o começo do jogo, os educandos foram distribuídos
em sete equipes de cinco alunos. A dinâmica do jogo foi explicada
para os educandos, que consistia em revezar um a um, conforme
ordem pré-determinada, a professora/educadora ia determinando.
Os educandos tiveram que observar o número sorteado na roleta e
obter como resultado de operações entre os números mostrados nos
dados. Previamente a professora/educadora estimulou o tempo.
Os jogos têm dois objetivos: um é a recreação, onde os educandos têm
momentos de descontração, comunicação, criatividade, capacidade
de cumprir regras, senso cooperativo, a socialização e tomar iniciativa
de liderança; o outro objetivo é a aquisição de conhecimentos,
especialmente conteúdos matemáticos, que desenvolve o raciocínio
lógico-dedutivo, capacidade de resolver problemas, a autoconfiança,
a organização, concentração, atenção e aumentando as interações do
educando com outras pessoas.
O uso dos jogos no ensino da matemática tem o objetivo de fazer
com que os educandos gostem de aprender a disciplina, mudando
a rotina da sala de aula e despertando o interesse dos educandos. A

aprendizagem por meio de jogos, como dominó, palavras cruzadas,
memória, tiro ao alvo e outros permitem que os educandos façam
da aprendizagem um momento interessante e até divertido (Lara,
2005, p. 14).
Os jogos têm que ser planejados, e utilizados para sanar as lacunas que
se produzem na atividade escolar diária. Neste sentido verificamos
que há três aspectos que justificam a incorporação do jogo nas aulas.
São estes: o lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a
formação de relações sociais.
Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando, o educando
aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o mundo social que
o rodeia (Moura, 1994).

Segundo Borin (1996), “outro motivo para a introdução de jogos
nas aulas de matemáticas é a possibilidade de diminuir bloqueios
apresentados por muitos de nossos educandos que temem a
matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da
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Os jogos em sala de aula são importantes, ocupando o horário dentro
do planejado, de modo que permita que a professora/educadora
explore todo o potencial, processos de solução, registros e discussões
sobre possíveis caminhos que poderão surgir. Para aprendizagem a
professora/educadora utiliza os jogos de duas formas: a primeira
forma é antes de explicar o conteúdo, assim despertando a
curiosidade dos educandos, fazendo com que os mesmos elaborem
o conceito relativo ao jogo e ao conteúdo específico em relação
à disciplina de matemática; segunda forma é depois de explicar o
conteúdo aos educandos, fazendo com que eles voltem a jogar,
tendo a alternativa de criar regras, utilizando o conteúdo explicado
pela professora/educadora, com isso, os alunos desenvolvem a
aprendizagem do conteúdo de forma clara e organizada. Os jogos
são utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e prepara os
educandos para aprofundar os itens já expostos em sala de aula.
Devem ser escolhidos e preparados com cuidados para levar os
educandos a adquirir conceitos matemáticos de grande importância
no cotidiano.

situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação
é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes educandos
falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e
atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem”.
Para Ceturión et al. (2004), “para que os jogos produzem os efeitos
desejados é preciso que sejam de certa forma, dirigidos pelos
educadores”. Partindo do princípio que os educandos (crianças)
pensam de maneira diferente dos adultos e de que nosso objetivo
não é ensiná-los a jogar, devemos acompanhar a maneira como
as crianças jogam, sendo observadores atentos, interferindo para
colocar questões interessantes (sem perturbar a dinâmica dos
grupos) para, a partir disso, auxiliá-las a construir as regras e a
pensar de modo que elas entendam.

Recursos Florestais e Engenharia Florestal

4118

Os jogos matemáticos não são as únicas formas lúdicas de
aprimoramento de conteúdos ou de evolução de currículo, mas
é uma das mais bem aceitas pelos educandos. A escolha de um
jogo não deve ser aleatória, é necessário selecionar um conteúdo,
relacionar conceitos, pensar em matérias, estudar contextos,
observar os educandos e refletir sobre a eficácia do que é proposto.
Com certeza, aplicar um jogo matemático que tenha relação direta
com um conteúdo é muito trabalhoso, mas a resposta dos educandos
é mais satisfatória do que a tradicional aula exposta no quadro.
A interação, a comunicação com outros colegas tornará a linguagem
cotidiana e a linguagem matemática uma ponte de diálogo entre os
educandos e entre eles e o educador. A comunicação entre eles, a
identificação, a relação do jogo com o conteúdo matemático tornará
mais fácil e acessível a compreensão dos pontos importantes para
uma perfeita comunicação matemática que são: compreender
enunciados orais e escritos; exprimir oralmente e por escrito
enunciados de problemas e conclusões; interpretar e utilizar
representações matemáticas.
Durante a aplicação do jogo a professora/educadora esteve atenta
às reações dos educandos, se realmente estavam mentalmente
envolvidos, se conseguiam identificar e interpretar as regras e se

estavam superando as dificuldades ou procurando uma estratégia.
Esses são pontos identificadores foi necessário para a professora/
educadora avaliar se realmente o jogo aplicado estava sendo
aproveitado em todos os objetivos propostos.
Segundo a professora/educadora Raimunda Socorro Miguês “o jogo
deve ser visto pelo como uma das várias estratégias metodológicas e
o sucesso da sua aplicação está diretamente ligada ao planejamento
como o conteúdo que será abordado”.

CONCLUSÃO
Este estudo foi desencadeado a partir de pesquisas realizadas na
área de educação matemática, que partem da suposição de que a
disciplina é efetivamente central na formação dos indivíduos e na
sua inserção social. Ao iniciarmos essa pesquisa, foi interessante
lembrarmos que nenhum assunto será de todo esgotado.

Já na aquisição de conhecimentos dos conteúdos matemáticos, os
jogos ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo,
pois segundo Piaget, a atividade direta do educando sobre os objetos
de conhecimento é o que ocasiona aprendizagem, isto é, a ação
do sujeito mediante o equilíbrio das duas estruturas cognitivas.
O que sustenta a aprendizagem é o desenvolvimento cognitivo e a
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Nós observamos que os jogos são utilizados na sala de aula
especialmente com dois objetivos: a recreação e a aquisição de
conhecimentos. Na recreação não são utilizados somente para
brincar por brincar, mas levam ao educando momentos de
descontração, fazendo com que ele se comunique melhor com os
colegas, use termos adequados em uma instituição de ensino e se
dirija aos outros de forma educada, e desperte a criatividade. Além
disso, estimula esse educando a utilizar um único jogo de várias
formas, criando regras ou cumprindo regras pré-existentes. O censo
cooperativo e a socialização dos jogos é muito importante para que
esse educando viva em sociedade, respeitando a pluralidade cultural
e eliminando preconceitos que possam existir, além de incentiva- lo
a tornar-se líder em diversas situações.

capacidade de desenvolver problemas é fundamental no estudo da
disciplina matemática, pois a resolução dos problemas não pode ser
de forma mecânica, o educando deve saber utilizar outros caminhos
de resolução, só assim o professor/educador conseguirá detectar
nos educandos as dificuldades reais e suas limitações. Durante o
desenrolar do jogo, é possível o educador observar que o educando
passou a ser mais crítico, ficou alerta e confiante, expressando o que
pensa, também elaborando perguntas e tirando conclusões sem
necessidade de interferência ou aprovação do educador.
A aprendizagem através de jogos permite que o educando faça da
aprendizagem um processo interessante e até divertido. Por isso é
que devemos escolher principalmente os jogos quando o conteúdo a
ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não
nos esquecendo de respeitar as condições de cada educando. Essas
atividades não devem ser muito fáceis nem muito difíceis, e ser testadas
antes de sua aplicação, a fim de enriquecer as experiências através de
propostas de novas atividades, propiciando mais de uma situação.
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MANEJO DO MATERIAL COMBUSTÍVEL PARA
ATIVIDADE DE CARVOEJAMENTO NO SUL DO
CERRADO PIAUIENSE
A. S. LAGO [GTGA]¹ | A. S. SOUSA [GTGA]1 | R. B. SANTOS [GTGA]1
S. S. LAGO [GTGA]1 | B. F. IWATA [PE]1

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico
ambiental da atividade de carvoejamento realizada no sul do cerrado
piauiense. O estudo foi conduzido no Município de São Gonçalo do
Gurgueia, Estado do Piauí junto a uma carvoaria que desenvolve
atividades de produção e distribuição de carvão vegetal. Para a
realização desse trabalho foram utilizadas informações coletadas
através de observação direta in loco, através de visitas de campo,
aplicação de questionários, e entrevistas, e ainda foram realizados
registros fotográficos durante as visitas. Os principais resultados
obtidos demonstram que a matéria-prima toda é nativa do Bioma
Cerrado e há ainda uma grande geração de impactos sem a devida
normatização dessa atividade. O trabalho indicou a necessidade
de ações na melhoria e fortalecimento das atividades ligadas de
reflorestamento com espécies típicas do Bioma Cerrado.
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MATERIAL FOR FUEL MANAGEMENT
ACTIVITY IN SOUTHERN CHARCOAL PIAUÍ
SAVANNA
ABSTRACT
The present study aimed to perform an environmental diagnosis of
charcoal activity conducted in southern Piauí Savanna. The study was
conducted in the municipality of São Goncalo do Gurgueia, State of
Piauí beside a charcoal that develops production and distribution of
charcoal activities. Information collected through direct observation
in situ, through field visits, questionnaires, and interviews were
used to conduct this work and still photographic records were made
during visits. The main results show that the raw material is all native
to the Cerrado and there is still a great generation of impacts without
proper regulation of this activity. The study indicates the need for
actions in the improvement and strengthening of activities related to
reforestation with species typical of the Cerrado Biome.
KEY-WORDS: Charcoal, Native Species, Reforestation.
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INTRODUÇÃO
A produção de carvão vegetal cresce anualmente no Brasil, cuja
principal destinação de todo o carvão vegetal produzido ocorre para
consumo interno, com destaque para as industriais siderúrgicas.
Logo, o setor industrial caracteriza-se como o principal consumidor
de carvão vegetal. Segundo os dados do Ministério de Minas e
Energia (2011) referentes ao ano de 2010, 41,6% de todo carvão
vegetal produzido no Brasil, foi utilizado pelo setor industrial na
produção de ferro ligas; 20,3% foi utilizado na obtenção de ferro
gusa e aço; e 1,5% nas indústrias de cimento. De toda a produção
referente ao ano de 2010, apenas 2,2% foram destinadas para atender
ao mercado residencial, as outras fatias do mercado estão alocadas
em outras indústrias.

No entanto esta importante atividade gera preocupação quanto à
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Segundo a Sociedade Brasileira de Silvicultura (2006), o Brasil é um
dos maiores produtores de carvão vegetal, respondendo por cerca
de 1/3 da produção mundial, utilizado como fonte energética e
redutora (coque vegetal) principalmente pelo setor industrial, para
fabricação de cimento, ferro gusa, aço e ferro ligas (JOAQUIM, 2009;
SEIXAS ET AL., 2006), bem como para utilização residencial urbana
e rural. O carvão vegetal é utilizado como fonte de energia por 25%
da siderurgia brasileira, também desempenha o importante papel de
agente redutor e térmico em vários setores industriais, é utilizado na
indústria de ferro-gusa, fundição e outras (RAMOS, 2000). Além dos
aspectos ambientais, frequentemente as atividades de carvoejamento
tem sua atividades relacionados aos impactos ambientais e as
condições de trabalho. O Brasil é hoje um dos poucos países que
realiza pesquisa na área de produção e uso de carvão vegetal em
escala significativa e que apresenta uma eficiência de 35% muito alta
se comparada à de vários países, em que o nível de eficiência varia
entre 10% e 15%, pois durante a produção de carvão vegetal há uma
grande perda de energia, assim aumenta a necessidade de melhorar
a eficiência no seu processo de produção. A maioria dos produtores
de carvão vegetal em todo o mundo não tem recursos e profissionais
qualificados para isso (ROSILLO-CALLE et al., 2005).

promoção de impactos ambientais promovidos, desde o processo
de extração do material combustível ao processo produtivo do
carvão. Um dos mais importantes problemas associados à produção
do carvão vegetal no Brasil é a origem da matéria-prima para
sua produção. A produção a partir das florestas nativas acaba
acarretando uma crescente redução da biodiversidade florística
ainda existente principalmente no Cerrado. Segundo Moraes (2000),
a incorporação do Cerrado Brasileiro, pelo moderno processo
produtivo agroindustrial, foi iniciada nos anos 70 e acelerada, a partir
dos anos 80, por meio de políticas gerais e específicas. Esta forma
de exploração vem produzindo não apenas grãos, carnes, empregos,
mas também urbanização descontrolada e danos ambientais
irreversíveis e de outro, ao desenvolvimento tecnológico conjugado
com políticas agrícolas gerais e de desenvolvimento regional.
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A preocupação com a conservação do bioma Cerrado agravase principalmente pelo baixo percentual de áreas protegidas
nessas regiões, inserindo o Cerrado na lista dos 25 biomas de alta
diversidade mais ameaçados do mundo (LEWINSOHN & PRADO,
2002). O Cerrado é um dos biomas brasileiros mais ameaçados em
termos de perda de cobertura vegetal remanescente. De acordo com
Rocha (1997), o Cerrado Brasileiro é a segunda maior formação
vegetal (2 milhões de km2), ocupando cerca de 20% do território
nacional, estendendo-se por todo o Distrito Federal e os Estados
de Goiás e Tocantins; a maior parte de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul; áreas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão,
Rondônia, Roraima e Amapá. O Cerrado apresenta elevada riqueza
de espécies, com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós,
totalizando 11.627 espécies vasculares nativas (MENDONÇA ET
AL., 2008). O clima é diversificado, entretanto, predomina o tropical
com duas estações do ano bem definidas, uma seca e outra
úmida, enquanto que o solo, antigo e profundo, ácido e de baixa
fertilidade, tem altos níveis de ferro e alumínio.
Caruso (1997) afirma que a vegetação do Cerrado Brasileiro
corresponde às savanas de outras regiões tropicais do planeta,
apresentando cobertura vegetal intermediária entre o aberto e o

fechado, classificando-se em quatro categorias, de acordo com
a ordem crescente de biomassa: campo sujo (vegetação rasteira,
formada por ervas e gramíneas); campo cerrado (vegetação rasteira
com raros arbustos); cerrado (arbustos, árvores e vegetação rasteira);
e cerradão (árvores de porte mais elevado bem próximas umas das
outras). Santos & Câmara (2002) caracterizam o Cerrado como um
mosaico de tipos vegetacionais, incluindo as formações abertas do
Brasil Central (campo limpo, campo sujo, campo cerrado e campo
rupestre) e as formações florestais características (vereda, mata de
galeria, cerradão e mata mesofílica). A vegetação herbácea coexiste
com mais de 420 espécies de árvores e arbustos esparsos.
Nesse sentido, considera-se que a flora do Cerrado é a mais rica dentre
as savanas do mundo. Muitas espécies são utilizadas localmente na
alimentação (condimentares, aromatizantes e corantes), medicina,
produção de cortiça, fibras, mel, óleos, gorduras, tanino, artesanato
e decoração. Dentre estes usos a produção de carvão possui destaque
diante do impacto econômico e ambiental da mesma.
Diante disso o estudo objetivou estudar o manejo do material
combustível para produção
de carvão vegetal em carvoaria localizada no município de São
Gonçalo do Gurguéia, sul do estado do Piauí.
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A pesquisa foi realizada na carvoaria “X”, assim denominada nesta
pesquisa para preservar a identidade do empreendimento em
estudo, localizada no bioma Cerrado, no sul do Piauí. A carvoaria
localiza-se no município de São Gonçalo Do Gurguéia (05º59’36”;
42º42’10”),estando a uma altitude de 270 metros (Figura 1).
Na região sul do estado do Piauí possui nove (09) carvoarias na
região, sendo que todas são licenciadas, e estão localizadas em
diferentes municípios, sendo dois (02) em Santa Marta, divisa com o
município de São Gonçalo do Piauí, uma (01) em Sebastião Barros,
três (03) em Riacho Frio e três (03) em Parnaguá, todas localizadas
no extremo sul do Piauí (IBAMA, 2013).
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MATERIAIS E MÉTODOS

Figura 1: Mapa mostrando a localização da área do empreendimento.
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A pesquisa fundamentou-se em levantamento de documentação
bibliográfica através de consultas em livros, anais, artigos científicos,
dissertações e teses publicadas, e fontes pesquisadas em websites
e pesquisa in loco na carvoaria para diagnóstico e entrevista com os
responsáveis por meio de questionário semiestruturado com perguntas
objetivas. Procedeu-se ainda com registro fotográfico da área.
Os questionários das entrevistas continham questões que visavam
verificar o manejo do material combustível utilizados como fonte
energética nas produções do carvão vegetal, verificando principais
espécies utilizadas como combustível, formas de extração, processo de
uso do material vegetal e observou ações de recuperação existentes nas
áreas pós extração. O estudo verificou ainda a produtividade média de
carvão e as principais formas de escoamento do carvão produzido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo verificou que o combustível utilizado para produção
do carvão vegetal prove de material vegetal de Floresta Nativa do
Cerrado, logo, em áreas irregulares, no qual inexistem ações de
controle ou monitoramento de quaisquer órgãos fiscalizadores. As
principais formas de extração realizada são por meio de derrubadas
utilizando correntões e lâminas, juntamente com a utilização de

motosserras para obter as toras de madeira para que possam ser
transportadas até os fornos. Ressalta-se ainda que não seletividade
quanto às espécies a serem derrubadas pelo processo de extração,
selecionam-se somente pós-derruba o material de maior interesse
para a produção do carvão.
Quanto às espécies vegetais mais utilizadas como material
combustível para a produção
de carvão vegetal o estudo verificou que as mesmas possuem
diversas potencialidades econômicas como comestível, madeireira,
ornamental medicinal e fauna silvestre. Das diversas espécies
encontradas e registradas no empreendimento, destacamos algumas
pela sua importância ecológica, econômica e cultural, pois essas
espécies florestais nativas especificam um alto potencial para a
produção do carvão vegetal, ver tabela1.
Tabela 1: Espécies apontadas como principal fonte energética no
empreendimento de carvoaria pesquisada.
Angico
Aroeira
Camaçari
Folha Larga
Ipê Do Cerrado
Jacarandá Do
Cerrado
Jatobá Do Cerrado
Jurema-Branca
Jurema-Preta
Pequi
Sucupira Branca
Sucupira Preta
Vinhático Do Campo
Pau Terra
Ingá
Murici
Cedro
Candeia

Nome Cientifico

Família

Anadenanthera
colubrina(Vell.) Brenan
Myracrodruon
urundeuvaAllemão
Caraipa densifolia Mart
Pterocarpus violaceus
Tabebuia ochracea

Calophyllaceae
Papilionoideae
Bignoniaceae.

Machaerium opacum

Papilionoideae

Hymenaea stigonocarpa
Mimosa tenuiflora(Willd.) Poir
Mimosa tenuiflora(Willd.) Poir
Caryocar brasiliensis
Pterodon emarginatus
Bowdichia virgilioides
Plathymenia reticulata Benth
Qualea gradiflora
Inga edulis
Byrsonima verbacifolia
Cedrela fissilis
Platymenia reticulada

Caesalpinoideae
Mimosoideae
Mimosoideae
Caryocaraceae
Papilionoideae
Papilionoideae
Mimosoideae
Voquisiáceas
Mimosoideae
Malpighiaceae
Meliaceae
Mimosoideae

Mimosoideae
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Anacardiaceae
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Nome Popular

As árvores do cerrado são fonte de energia para milhares de empresas
siderúrgicas brasileiras. O fator que contribui para tamanha
preferência pelas árvores do cerrado é o valor. Elas são muito mais
baratas que outras de ecossistemas diferentes. As espécies mais
utilizadas o ipê, justificado por não queimar muito rápido, bastante
resistente e de baixo custo.
O estudo verificou que as espécies da madeira é muito importante porque
madeiras densas produzem carvão denso. O tamanho da madeira
influência, pois pedaços pequenos produzem carvões mais duros e
mais densos que a madeira em pedaços grandes por que tem menos
tendência de estourar durante a carbonização e o método influencia no
tamanho do carvão produzido. A carbonização lenta quebra menos que
o carvão produzido em métodos rápidos, (Figuras 2 e 3).
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Figuras 2 e 3: Material vegetal combustível da carvoaria X.
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Quanto aos fornos verificou-se o uso de fornos rústicos, meialaranja conhecidos vulgarmente como “rabo quente” (Figuras 4 e 5).
Esse tipo de forno é construído com uso de alvenaria, neste forno
a queima é realizada controlando o ar vegetal de no máximo 40%,
resultando os outros 60% em fumaças de combustão.

Figuras 4 e 5: Fornos tipo “rabo-quente” (carvoaria X).

Investigando o processo de escoamento da produção verificou-se que
90% é direcionado para o estado de Minas Gerais, onde é utilizado
por siderúrgicas para a produção de ferro gusa. Dependendo do local
é produzido cerca de 70 a 100m3 de carvão vegetal por hectares.
No empreendimento estudado são produzidos em torno de 30 mil
m3 de lenhas por ano, levada para as indústrias siderúrgicas da
cidade de Sete Lagoas em Minas Gerais. A atividade gera emprego e
renda para aproximadamente 40 operários, que trabalham de forma
regularizada e com segurança, utilizando Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s).
Em se tratando das transformações geradas pela atividade de
carvoejamento, a supressão da vegetação destaca-se como principal
geradora de grandes impactos negativos, em contra partida essa
atividade gera emprego para a população, renda para o município,
valorização da região e produção de energia. É importante destacar
que o empreendimento estudado utiliza a área desmatada para
cultivar grãos, como milho, feijão e soja, ou seja, usa o método
alternativo do solo (Figuras 6 e 7).
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A transformação da madeira em carvão contribui significativamente
com a emissão dos gases de efeito estufa, pois depois de derrubadas,
as árvores são cortadas e queimadas nos fornos (Figuras 8 e
9). O desmatamento desenfreado em que essas espécies foram
submetidas ao longo do tempo acarretou uma supressão demasiada
dessa vegetação nativa tornando cada vez menor a quantidade
e a disponibilidade dessas espécies na natureza sendo assim
indispensável o reflorestamento para garantir a preservação e
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Figuras 6 e 7: Área desmatada para extração do material vegetal combustível e novo uso da área pós-desmate pelo
cultivo de milho (carvoaria X).

a biodiversidade. Além disso, quando uma determinada área é
completamente devastada, ela é abandonada para que outra seja
utilizada como fonte de produção para as carvoarias e esse ciclo
vicioso é responsável pela degradação constante do bioma cerrado.

Figuras 8 e 9: Emissão de partículas poluentes no ar durante o processo de produção do carvão (carvoaria X).
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De acordo com Medeiros (2007), a carvoaria é uma atividade
impactante no Cerrado. Para o autor, a exploração do bioma cerrado
nos últimos cinquenta anos tem provocado grandes desastres que
reduzem cada vez mais o número de árvores, tendo em vista a cultura
errada de aproveitamento das árvores para a geração de carvão com a
finalidade de alimentar siderúrgica e servir para diversas atividades
de uso doméstico e de lazer.
Apesar da aplicação da legislação ambiental e cumprimento das
exigências dessa, a exploração de florestas nativas, autorizada
pelos órgãos ambientais, não impede o desmatamento ilegal.
Logo, percebe-se que o impacto positivo gerado pelo benefício
econômico do aproveitamento da madeira, é inferior aos impactos
negativos causados pela atividade, tais como a emissão de gases,
particularmente o CO2 e danos à biodiversidade local.
Além disso, a escassez de informações oficiais, pesquisas e
monitoramento da produção de carvão vegetal e a estimação de órgãos
fiscalizadores sobre a ilegalidade da produção/circulação do carvão,
dificultou uma análise mais densa da atividade, deixando impune e
mesmo desconhecidos muitas transgressões ao cumprimento da lei,
tal como na situação da área estudada, licenciada pelo órgão situado
a aproximadamente hum mil quilômetros da área impactada,
acarretando baixa fiscalização e insuficiente monitoramento.

Em relação à recuperação da área verificou-se que não há
preocupação com reflorestamento na própria área, pois se utilizar
o método de Documento de Origem Florestal (DOF). Esse método
permite que em algum lugar esta reflorestando parte desta área que
esta sendo derrubada. A preocupação com a reposição florestal:
compensação do volume de matéria- prima extraído de vegetação
natural pelo volume de matéria - prima resultante de plantio florestal
para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal; e
com crédito de reposição florestal, que é a estimativa em volume de
matéria-prima florestal resultante de plantio florestal, devidamente
comprovado perante o órgão ambiental competente (INSTRUÇÃO
NORMATIVA MMA Nº 06, de 15/12/2006).

A utilização racional eficiente dos recursos florestais, mediante o emprego
de tecnologias modernas e a utilização de resíduos, é uma alternativa
viável para a aproximação do uso sustentável do bioma cerrado (Benzo
& Luengo, 1998). A implementação dos planos de manejos florestais
(PMF) e adoção de técnicas que minimizem a retirada dos produtos
florestais e reponham em volume e diversidade as espécies utilizadas na
atividade de carvoejamento são fatores fundamentais para uma melhor
exploração econômica para a região, reduzindo os impactos negativos e
promovendo sustentabilidade em uma das atividades de mais impacto
na região do sul do cerrado piauiense.
Considerações finais
A região do sul do Cerrado piauiense possui elevado potencial
para atividade de carvoejamento, visto que suas espécies possuem
propriedades que atendem as necessidades para a produção de
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Diante dessa preocupação com os danos ambientais da atividade
de carvoejamento foi anunciado pelo Governo uma medida que
obrigará algumas empresas a utilizar carvão vegetal de locais
reflorestados, destinados a esse tipo de produção. Com a divulgação
dessa alternativa sustentável, o Ministério do Meio Ambiente prevê
diminuir o desgaste dos biomas brasileiros, tais como o Cerrado,
além de reduzir a extinção de espécies nativas e a redução das taxas
de emissão de gases poluentes.

um carvão com excelente qualidade, além disso, a atividade possui
demanda alta principalmente pela siderurgia, promovendo assim
enormes benefícios econômicos para a região, tais como geração
de empregos. No entanto, a atividade gera impactos negativos
severos, tais como perda da biodiversidade local, elevada emissão
de gases e subutilização de áreas. Esses impactos tornam-se mais
frequentes devido a ineficiente fiscalização e monitoramento e o
baixa utilização de técnicas de manejo e conservação tais como o
uso do plano de manejo florestal, já obrigados por lei para retirada
de material vegetal.
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POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE
LEUCENA APÓS DIFERENTES TRATAMENTOS
PARA A SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA
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RESUMO
Sabendo-se que informações sobre qualidade de sementes de
leucena são bastante restritas, principalmente no que diz respeito
à superação da dormência, germinação e vigor das sementes, o
objetivo do trabalho foi avaliar a germinação e o vigor de sementes
de leucena após a aplicação de diferentes tratamentos para a
superação de dormência. Foram obtidos três lotes de sementes
de leucena. Foram realizados testes de germinação, conforme as
Regras para Análises de Sementes, e testes de vigor, antes e depois
da aplicação de diferentes métodos de superação de dormência. Os
lotes obtidos apresentaram baixa qualidade fisiológica e elevado grau
de dormência necessitando. Dentre os tratamentos avaliados para
a quebra de dormência, em geral, a escarificação mecânica + água
quente a 60ºC ou 80ºC por 10 segundos ou a escarificação com ácido
sulfúrico por 10 ou 15 minutos se mostram tratamentos eficazes na
quebra da dormência de sementes de leucena dos lotes estudados.
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PALAVRAS-CHAVE: Leucaena leucocephala, germinação, vigor, quebra de dormência.
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POTENTIAL PHYSIOLOGICAL LEUCAENA
SEED AFTER DIFFERENT TREATMENTS FOR
OVERCOMING DORMANCY
ABSTRACT
Knowing that information on seed quality of leucaena are quite
restricted, especially with regard to break dormancy, germination
and vigor, the objective of this study was to evaluate the germination
and vigor of leucaena after applying different treatments to overcome
dormancy. Three lots of leucaena seeds were obtained. Germination
tests, according to the Rules for Seed Analysis and vigor tests, before
and after the application of different methods of scarification were
performed. The plots obtained showed low physiological quality and
high degree of dormancy need. Among the treatments for breaking
dormancy in general mechanical scarification + hot at 60ºC or 80ºC
for 10 seconds or scarification with sulfuric acid for 10 or 15 minutes
water are effective treatments on breaking dormancy of seeds of
leucaena of lots.
KEY-WORDS: Leucaena leucocephala, germination, vigor, break dormancy.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, tem se intensificado o interesse na propagação
de espécies florestais nativas, devido à ênfase atual nos problemas
ambientais, ressaltando-se a necessidade de recuperação de áreas
degradadas e recomposição da paisagem (GERMANO NETO e
MORAIS, 2003).
A utilização de leguminosas arbustivas ou arbóreas como a leucena
em áreas isoladas ou em consórcio com gramíneas tem se mostrado
viável para preservar características importantes do solo. Esta espécie
possui a capacidade de manter-se verde, mesmo durante a maior
parte da época seca, por apresentar sistema radicular profundo, que
propicia a reciclagem dos nutrientes do subsolo, como também a
absorção de água das camadas profundas do solo, o que fazem da
leucena uma espécie com potencial para uso em agro ecossistema
(LIMA e EVANGELISTA, 2006).

A qualidade fisiológica das sementes é influenciada em toda a
sua vida desde a fertilização até o momento da semeadura. Em
ordem cronológica, os principais fatores que afetam a qualidade
são: genótipo, condições ambientais durante o desenvolvimento
das sementes, posição da semente na planta mãe, época e técnicas
de colheita, condições de armazenamento e tratamentos présemeadura, o que geralmente caracteriza um dado lote. Portanto,
a qualidade fisiológica é adquirida durante os processos de
desenvolvimento e pode ser perdida por processos deteriorativos,
que podem iniciar ainda nessa fase. Quando as sementes deterioram,
elas perdem vigor progressivamente, apresentando redução na
velocidade e uniformidade de emergência, menor resistência a
condições adversas, decréscimo na proporção de plântulas normais
e, finalmente, perdem a viabilidade ou capacidade de germinar
(HALMER e BEWLEY, 1984).
1
2

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM / Campus Itacoatiara;
Universidade Federal de Goiás - UFG / Campus Samambaia: ribeiromedvet@hotmail.com;
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A germinação e o vigor são os principais fatores que podem garantir a
produção de uma muda de boa qualidade. A avaliação correta desses
fatores é imprescindível para se estimar o potencial de desempenho
das sementes (VIEIRA; CARVALHO, 1994).

Inúmeros trabalhos de pesquisa têm utilizado os testes de germinação
e de vigor como parâmetros da qualidade fisiológica das sementes
de espécies florestais (LACERDA, 2001), no entanto, há uma grande
variação entre as metodologias utilizadas nesses testes.
Para a produção das mudas de leucena, é necessária a quebra da
dormência natural das sementes, causada pela impermeabilidade
do tegumento à água. Esse tipo de dormência é o mais comum entre
as espécies tropicais (KIGEL e GALILI, 1995), sendo encontrada
em boa parte das leguminosas. Entre os processos mais comuns
para superação da dormência de sementes estão a escarificação
química, escarificação mecânica, estratificação fria e quente-fria,
choque térmico, exposição à luz intensa, imersão em água quente e
embebição em água fria (FOWLER e BINCHETTI, 2000).
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Sabendo-se que as informações sobre sementes de leucena são
bastante restritas, e o uso de mudas para diversos fins depende,
entre outros fatores, da qualidade fisiológica dessas sementes e da
superação da dormência, esta pesquisa tem por objetivo avaliar a
germinação e o vigor de sementes de leucena após a aplicação de
diferentes tratamentos para a superação de dormência, por meio da
obtenção de diferentes lotes de sementes de leucena de localidades
do Estado do Maranhão; realização de testes de germinação e de
vigor indicados e mais adequados para a espécie, para caracterização
da qualidade inicial das sementes dos lotes obtidos; determinação
do teor de água inicial das sementes dos lotes obtidos visando ter
informações previas do metabolismo das sementes; aplicação
de diferentes métodos de superação de dormência baseados na
impermeabilidade do tegumento à água; realização de testes de
germinação e de vigor indicados e mais adequados para a espécie,
para caracterização da qualidade final das sementes dos lotes
obtidos após a aplicação dos diferentes métodos para a superação
da dormência. Dessa maneira à execução de análises de sementes de
leucena torna-se então primordial, para a garantia de mudas sadias e
bem desenvolvidas para o agro ecossistema do Estado do Maranhão.

MATERIAIS E MÉTODOS
Localização dos experimentos
A pesquisa foi realizada no laboratório de Solos pertencente aos
cursos técnicos de Florestas e de Meio Ambiente do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA - Campus de
Açailândia.
Coleta das sementes de leucena
Foram obtidos três lotes de sementes de leucena em diferentes
localidades do Estado do Maranhão para a aplicação dos tratamentos.
Determinação do grau de umidade das sementes de leucena
As sementes de cada tratamento foram pesadas e colocadas em
recipientes de alumínio para obtenção de peso da massa fresca e
mantidas em estufa por 24 horas a 105ºC. Após esse período, os
recipientes contendo as sementes foram fechados e colocados em
dissecador durante 30 minutos para resfriamento, sendo, então,
novamente pesados para obtenção do peso da massa seca das
sementes. O grau de umidade das sementes foi determinado de
acordo com as Regra para análise de sementes (BRASIL, 2009).
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Avaliação da qualidade fisiológica inicial e após o tratamento para
superação de dormência das sementes de leucena
Para o teste padrão de germinação, empregou-se como substrato o
papel tipo germitest. Para cada lote foram utilizadas quatro repetições
de 50 sementes. As sementes foram colocadas para germinar acima de
duas folhas de papel e cobertas com mais uma folha, logo após foram
enroladas e os rolos colocados no germinador, na posição vertical.
Os rolos com as sementes foram mantidos em germinador regulado
a 22° C e com controle de umidade relativa do ar e com fotoperíodo
de 12 horas de luz fluorescente, conforme as Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 2009).
A avaliação foi efetuada após a segunda contagem ao décimo dia
após a semeadura, através da contagem de plântulas normais,
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Teste padrão de germinação

plântulas anormais, infectadas, sementes mortas e sementes duras
ou dormentes. Os resultados foram expressos em porcentagem.

Testes de vigor
Para a avaliação do vigor das sementes dos lotes de biribá, foram
adotados os seguintes testes para cada tratamento:
Primeira contagem do teste de germinação - conduzido
conjuntamente com o teste de germinação. Registraram-se o número
de plântulas normais ao quarto dia após a semeadura;
Índice de velocidade de germinação - executado em condições
similares ao teste de germinação com avaliações diárias até ao
décimo quinto dia após o semeio. Foi calculado o IVG segundo
Nakagawa (1994);
Massa fresca e seca de plântulas - após a contagem final no teste
de germinação, as plântulas normais obtidas foram pesada para
obtenção da massa fresca e submetidas à secagem em estufa regulada
a 65oC até atingirem peso constante, sendo os resultados expressos
em mg.plântula-1, para obtenção da massa seca.
Métodos para a superação de dormência
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Como métodos de estudo para a superação de dormência das
sementes de leucena, foram aplicados os seguintes tratamentos, com
quatro repetições de 50 sementes, para os três lotes avaliados, sendo:
T- 0: sementes sem tratamento (testemunha);
T- 1: imersão em água por 24 h;
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T- 2: escarificação mecânica;
T- 3: escarificação mecânica + água quente à 60ºC por 10 segundos;
T- 4: escarificação mecânica + água quente à 80ºC por 10 segundos;
T- 5: escarificação mecânica + água quente à 100ºC por 10 segundos;
T - 6: imersão em H2SO4 concentrado por 5 minutos;
T - 7: imersão em H2SO4 concentrado por 10 minutos;
T - 8: imersão em H2SO4 concentrado por 15 minutos;
T- 9: exposição à luz fluorescente intensa por 7 dias.

Em seguida, foi aplicado, em todos os tratamentos, o teste padrão
de germinação e os teste de vigor, conforme a descrição acima, com
quatro repetições de 50 sementes.
Os experimentos foram instalados de acordo com o delineamento
estatístico inteiramente casualizado.
Para os tratamentos de superação de dormência, foi realizada a
análise de variância através do teste F e aplicado o teste de ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A exceção do lote 1, os lotes 2 e 3 apresentaram alto teor de água das
sementes, implicando que os mesmo necessitam de secagem gradativa
a fim de que os mesmos possam ser armazenados para posterior
experimentação visando a quebra da dormência (Tabela 1).

Deve- se atentar, também, quanto à quantidade de plântulas
anormais e de sementes mortas, as quais tiveram valores
preocupantes, necessitando assim, se averiguar a respeito da escolha
do(s) método(s) para a superação de dormência, uma vez que se for
empregado um tratamento inadequado, este poderá agravar ainda
mais o estado fisiológico da semente, e, portanto, aumentar os valores
de plântulas anormais e/ou de sementes mortas, e não aumentar,
como desejado, os valores de germinação (plântulas normais).
Comparativamente, para o vigor, nos três lotes avaliados, o lote 1 foi
o que apresentou o mais baixo vigor para todos os testes de vigor
efetuados (primeira contagem da germinação, índice de velocidade
de germinação e massa seca de plântulas) (Tabela 3). A concordância
entre os testes de vigor aqui empregados indica que o lote 1 é o de
mais baixa qualidade fisiológica, uma vez que o mesmo apresentou
o menor valor de plântulas normais na primeira contagem, menor
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Todos os lotes apresentaram baixíssimos valores de germinação
e alto numero de sementes duro-dormentes, necessitando estes,
portanto, que sejam submetidos a tratamentos específicos para a
superação da dormência (Tabela 2).

velocidade de germinação e menor valor de massa seca de plântulas,
respectivamente. O lote 2, ao contrario, se mostrou superior no
vigor, em relação aos demais.
Ressalta-se que os testes de vigor são utilizados para a comparação
de lotes de sementes com valores de germinação próximos ou
semelhantes, tal como foi observado neste trabalho, indicando, entre
os comparados, aquele(s) que podem originar bom desenvolvimento
em condições de campo. Entretanto, pelo teste de germinação, fica
claro, que todos os lotes necessitam de tratamento(s) para a superação
de dormência, inviabilizando a possibilidade de se afirmar que os
lotes apresentam boa qualidade fisiológica. Mesmo assim, devem
ser empregados os testes de vigor na possibilidade de se reavaliar
a condição dos lotes após o emprego dos métodos para quebra de
dormência e assim, indicar, dentre eles, o superior e o inferior.
Tabela 1: Teor de água de sementes de três lotes de leucema
provenientes do Estado do Maranhão.
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Lote

Teor de água na semente (%)

1
2
3

7,4
12,8
20,1

Em relação à avaliação da qualidade fisiológica (germinação) dos
lotes de sementes de leucena, constataram-se baixos valores de
germinação (plântulas normais), com apenas 11, 18 e 19%, para os
lotes 1, 2 e 3 respectivamente (Tabela 2). Com base em tais valores,
torna-se perceptível que os lotes avaliados encontram-se longe do
padrão para espécie, que no caso seria entre 70-90% de germinação.
É possível justificar tal fato através da ampla ocorrência de sementes
mortas, os quais, provavelmente, estão relacionados com fungos
encontrados nas sementes de leucena dos lotes, além dos elevados
valores de sementes duras ou dormentes.
Embora tenha sido pouco o número de sementes mortas, devido
ao ataque de fungos, constata-se, pelo teste de germinação, que não
houve índices de plântulas infectadas no lote 2 e 3, somente no 1
(Tabela 2). Convém evidenciar que isso pode estar associado ao fato de

que esses fungos estavam apenas consumindo as reservas nutritivas
das sementes e que, portanto, não foram transmitidos para um
número considerável de plântulas, mesmo em caso de alta infestação
ou associação com as sementes. Em relação aos valores de plântulas
anormais, foram encontrados baixos valores de anormalidades nas
plântulas de leucena (Tabela 2), embora preocupantes, pois podem
gerar, no campo, problemas como desuniformidade no estande, ou
seja, na população de plantas.
Tabela 2: Germinação e outros parâmetros do teste padrão de
germinação efetuado com sementes de três lotes de leucena
provenientes do Estado do Maranhão.
LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

Plântulas normais (%) (germinação)

11

18

19

Plântulas anormais (%)

9

7

3

Plântulas infectadas (%)

2

0

0

Sementes mortas (%)

8

10

14

Sementes duras ou dormentes (%)

71

65

64

Comparado ao teste de germinação, a vigor de sementes é um
parâmetro que propicia uma gama de informações mais especificas,
tendo como principal intuito a identificação dos lotes com as
características mais plausíveis para utilização em campo, tendo como
base índices de velocidade de germinação e de emergência. Entre
os três lotes de leucena avaliados, foi notório que o lote 2 obteve, o
maior desempenho em todos os testes efetuados, dessa forma, sendo
aquele que possui o vigor mais elevado (Tabela 3).
Tabela 3: Testes de vigor efetuados com sementes de três lotes de
leucena provenientes do Estado do Maranhão.
TESTES DE VIGOR

LOTE 1

Primeira
contagem da
germinação (%)
4

Índice de
velocidade de
germinação (IVG)
6,4

Massa seca de
plântula (mg/
plântula)
40,2

LOTE 2

10

15,2

58,4

LOTE 3

6

9,1

44,1
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CATEGORIA

Analisando os resultados nos três lotes contidos na Tabela 4,
observa-se que a maior percentagem de germinação foi obtida
utilizando a imersão das sementes em H2SO4 por 10 minutos (Lote 1
e 2), atingindo 57% e 53% de sementes germinadas e um IVG de 22,5
e 29,5 respectivamente. Sendo que a Escarificação mecânica + água
quente a 60°C por 10 s também, proporcionou excelente resultado
no lote 3.
Os três lotes de leucena que foram objetos de estudos apresentaram
um grau elevado de dormência, dessa forma tornou-se necessária
à realização de alguns tratamentos, na tentativa de solucionar ou
amenizar o problema existente em nos lotes. O tratamento que foi
mais eficaz foi à imersão em H2SO4 por 10 e 15 minutos (Lote 2 e 3).
Sendo, que a Escarificação mecânica + água quente a 60°C por 10
segundos também, proporcionou bom resultado no lote 1 (Tabela 5).
É válido evidenciar que mesmo após a realização dos tratamentos, o
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número de sementes dormentes prevaleceu, em alguns tratamentos,
e em quantidades significativas, aonde se pode citar a Escarificação
mecânica + água quente à 100°C por 10 segundos, o que se deduz que
esse tratamento não é muito recomendável no como tratamento eficaz
na quebra de dormência. Oportuno se torna dizer que a utilização
de Escarificação, em certos tratamentos, acarreta um número
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considerável de anormalidades nas plântulas, tal como visto aqui.
Tabela 4: Testes de vigor efetuados com sementes de três lotes de
leucena provenientes do Estado do Maranhão após a submissão a
diferentes tratamentos para superação da dormência.
TESTES DE VIGOR
Massa
Massa
Índice de
Primeira
Seca de
Fresca de
velocidade
contagem da
plântulas plântulas
de
germinação
(mg/
(mg/
germinação
(%)
plântula) plântula)
(IVG)

12,9 b

6c

0,28 a

0,01 a

14,3 b

5c

0,15 a

0,03 a

7,5 c

33 b

0,39 a

0,04 a

31,2 a

40 b

0,37 a

0,05 a

30,1 a

42 b

0,39 a

0,05 a

31,2 a

43 b

0,28 a

0,03 a

11,2 b

29 b

0,48 a

0,03 a

22,5 a

57 a

0,47 a

0,04 a

30,5a

36 b

0,65 a

0,03 a

9,7 b

9c

0,25 a

0,01 a

13,8 b

8d

0,35 b

0,03 a

4,6 c

3d

0,11 c

0a

30,0 a

31b

0,37 b

0,04 a

28,5 a

38 b

0,38 b

0,04 a

30,7 a

39 b

0,47 a

0,04 a

0,0 c

0d

0d

0a

20,4 b

24 b

0,55 a

0,02 a

29,5 a

53 a

0,58 a

0,05 a

28,7 a

32 b

0,70 a

0,05 a

2,5 c

5d

0,25 b

0,007 a
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Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em
água por 24h
Escarificação
mecânica;
Escarificação
mecânica +
água quente
à 60ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente
Lote 1 à 80ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente à
100ºC por 10 s
Imersão em
H2SO4 por 5 min
Imersão em
H2SO4 por 10 min
Imersão em
H2SO4 por 15 min
Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7
dias
Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em
água por 24h
Escarificação
mecânica;
Escarificação
mecânica +
água quente
à 60ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente
Lote 2 à 80ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente à
100ºC por 10 s
Imersão em
H2SO4 por 5 min
Imersão em
H2SO4 por 10 min
Imersão em
H2SO4 por 15 min
Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7
dias

Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em
água por 24h
Escarificação
mecânica
Escarificação
mecânica +
água quente
à 60ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente
Lote 3
à 80ºC por 10
segundos
Escarificação
mecânica +
água quente à
100ºC por 10 s
Imersão em
H2SO4 por 5 min
Imersão em
H2SO4 por 10 min
Imersão em
H2SO4 por 15 min
Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7 dias

12,9 b

6d

0,80 b

0,02 b

3,74 c

8d

0,09 d

0,005 c

32,9 a

49 a

1,08 a

0,14 a

33,3 a

50 a

1,08 a

0,31 a

33,0 a

41 a

1,16 a

0,27 a

26,7 a

36 b

0,67 b

0,04 b

9,25 c

10 c

0,16 c

0,01b

18,1 b

18 c

0,22 c

0,02 b

24,9 a

33 b

0,49 b

0,05 b

2,07 c

7d

0,19 c

0,02 b

Por lote, média iguais não diferem entre si, na coluna, pelo teste de Scott- Knott ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 5: Tratamentos para superar a dormência em sementes de três
lotes de leucena provenientes do estado do Maranhão com elevados
graus de dormência.

Categorias do teste de germinação
Tratamento
Para superar a
dormência

Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em água
por 24h
Escarificação
mecânica;
Escarificação
mecânica + água
quente à 60ºc por
10 segundos
Escarificação
mecânica + água
quente à 80ºc por
Lote 1
10 segundos
Escarificação
mecânica + água
quente à 100ºc
por 10 segundos
Imersão em h2so4
por 5 minutos
Imersão em h2so4
por 10 minutos
Imersão em h2so4
por 15 minutos
Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7 dias
Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em água
por 24h
Escarificação
mecânica
Escarificação
mecânica + água
quente à 60ºc por
10 segundos

Lote 2

Plântulas
Sementes
Plântulas Plântulas Sementes
normais
duras
anormais infectadas Mortas
(germinação)
(Dormentes)
(%)
9C

6

0

13

20 C

10

32

14

40 B

25

0

10

52 A

17

5

21

45 A

23

5

15

28 B

13

2

42

45 A

17

4

18

29 B

33

0

33

39 B

23

6

26

17 C

10

22

4

11 C

3

2

22

6C

0

7

31

36 B

6

25

20

41 B

7

24

23

Escarificação
mecânica + água
quente à 80ºc por
10 segundos

40 B

6

27

17

Escarificação
mecânica + água
quente à 100ºc
por 10 segundos

0C

1

6

13

Imersão em h2so4
por 5 minutos

30 B

9

20

28

Imersão em h2so4
por 10 minutos

55 A

7

15

15

Imersão em h2so4
por 15 minutos

34 B

5

33

22

Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7 dias

8D

5

1

10

72 A
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Lotes

Sementes sem
tratamento
(testemunha)
Imersão em água
por 24 h
Escarificação
mecânica;
Escarificação
mecânica + água
quente à 60ºc por
10 segundos
Escarificação
mecânica + água
quente à 80ºc por
Lote 3
10 segundos
Escarificação
mecânica + água
quente à 100ºc
por 10 segundos
Imersão em h2so4
por 5 minutos
Imersão em h2so4
por 10 minutos
Imersão em h2so4
por 15 minutos
Exposição a luz
fluorescente
intensa por 7 dias

9D

6

0

13

8D

2

1

21

50 A

26

10

3

54 A

27

9

4

54 A

16

19

4

38 B

12

11

21

20 C

12

4

20

43 B

11

9

10

63 A

13

1

12

2D

1

2

14

Por lote, na % germinação e de sementes dormentes, média iguais não diferem entre si, na coluna, pelo teste de
Scott- Knott ao nível de 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO
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Os lotes obtidos apresentaram baixa qualidade fisiológica e elevado
grau de dormência necessitando, portanto, ser efetuado nestes
diversos tratamentos para a superação da dormência.
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Dentre os tratamentos avaliados para a quebra de dormência, em
geral, a escarificação mecânica + água quente a 60ºC ou 80ºC por
10 segundos e/ou a escarificação com ácido sulfúrico por 10 ou 15
minutos se mostram tratamentos eficazes na quebra da dormência
de sementes de leucena na maioria dos lotes utilizados.
Registra-se, a necessidade de mais pesquisas sobre as sementes dessa
espécie, as quais são escassas, bem como estudos de outros possíveis
tratamentos para quebra de dormência, visando o bom desempenho
das futuras mudas de leucena.
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Este estudo objetivou avaliar a germinação de sementes de Tectona
grandis L.f. (Teca), sob diferentes tipos de substratos. As sementes
de T. grandis foram coletadas no município de Colorado d’Oeste RO, nos meses de agosto e setembro de 2012. As sementes coletadas
foram levadas para o laboratório do IFAM/Lábrea, onde foram
realizados os processos de limpeza, descascamento e peneiramento
para posterior semeadura em sementeira na casa de vegetação.
Os dados biométricos das sementes da espécie estudada foram
obtidos através de 100 unidades selecionadas aleatoriamente do
lote coletado, utilizando-se paquímetro digital de precisão de
0,01 mm. O peso de 1000 sementes e número de sementes por kg
foram obtidos utilizando-se de oito sub-amostras de 100 sementes,
retiradas ao acaso da porção de sementes puras. Os tratamentos
testados foram: T1 = Vermiculita expandida, T2 = Areia lavada,
T3 = Serragem, T4 = Serragem+areia, T5 = Serragem+terriço,
T6 = Serragem+areia+terriço, T7 = Terriço (solo de floresta). O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado
(DIC), com sete tratamentos e quatro repetições de dez sementes,
totalizando 280 sementes. O tratamento que favoreceu maior
germinação de sementes foi sob vermiculita expandida, apresentando
a média de 6,25 sementes germinadas, seguido do tratamento com
serragem, correspondendo a 4,5 sementes germinadas.

SEED GERMINATION OF TECTONA
GRANDIS L.f. (LAMIACEAE) ON DIFFERENT
SUBSTRATES
ABSTRACT
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This study aimed to evaluate the germination of seeds of Tectona
grandis L.f. (Teca) under different types of substrates . The seeds of
T. grandis were collected at Colorado d’Oeste - RO, in the months of
August and September 2012. The collected seeds were brought to
the laboratory of the IFAM / Lábrea, where he made the processes of
cleaning, peeling and screening for later sowing in the greenhouse.
The biometric seeds were obtained from the review of 100 randomly
selected units of the lot collected, using a digital caliper 0.01 mm
precision . The weight of 1000 seeds and number of seeds (kg) were
obtained using eight sub-samples of 100 seeds taken at random
portion of pure seed. The treatments tested were: T1 = expanded
vermiculite, T2 = washed sand, T3 = sawdust , T4 = sawdust + sand,
T5 = Sawdust + humus composts, T6 = sawdust + sand + humus
compost and T7 = humus compost (forest soil) . The experimental
design was a completely randomized design (CRD) with seven
treatments and four replicates of ten seeds, totaling 280 seeds. The
treatment favored higher in germination was expanded vermiculite,
with an average of 6,25 germinated seeds, followed by treatment
with sawdust, corresponding to 4,5 germinated seeds.
KEY-WORDS: forest seeds, Teca, vermiculite.

INTRODUÇÃO
Em diversas situações, como no processo de recuperação de áreas
degradadas, um dos pontos mais importantes refere-se aos aspectos
relacionados à tecnologia de sementes e à produção de mudas, já que
a qualidade dos reflorestamentos está intimamente ligada à qualidade
dos indivíduos que os compõem. Sendo assim, a propagação
vegetativa (assexuada) é pouco recomendada, principalmente pelo
fato de não permitir a ampliação da variabilidade genética das
espécies, atuando em sentido contrário aos princípios básicos da
implantação de florestas heterogêneas (FIDALGO et al., 2007).
É imprescindível, então, que as mudas destinadas à recomposição
vegetal sejam produzidas a partir de sementes (propagação sexuada)
provenientes de lotes que garantam a variabilidade genética das espécies
(FIDALGO et al., 2007). De acordo com esses autores, pesquisas
referentes à biologia, ecofisiologia, conservação e sanidade, são de
grande importância para a produção de sementes e mudas de qualidade.

A renovação da vegetação, a recuperação de áreas degradadas,
o estabelecimento de bancos de germoplasma, os programas de
melhoramento e os plantios para exploração econômica de frutos,
madeira e produtos medicinais são dependentes da coleta de sementes
e reprodução dessas espécies (MELO et al., 1998). Portanto, um dos
fatores a serem levados em consideração é o substrato, que tem grande
influência no processo de germinação e emergência das plantas, devendo
apresentar uma boa estrutura, aeração, capacidade de retenção de água,
baixa infestação de patógenos e ser atóxico (TONIN, 2005).
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A Tectona grandis L.f. é uma espécie arbórea da família Lamiaceae,
tipicamente pioneira. As folhas são opostas, ovais, coriáceas e
ásperas de ápice e base agudas e dotadas de pecíolo curto ou ausente,
em plantas jovens tem cor verde escuro e mede 40-50 cm de largura
e 20-25 cm de comprimento. O principal produto desta espécie é
a madeira, a qual é muito utilizada na carpintaria e marcenaria,
produção de peças de usos nobres e móveis finos, especialmente na
indústria da construção naval, onde é praticamente insubstituível,
resistindo ao sol, calor, frio, água de chuvas e do mar.

O substrato é um dos fatores externos que influenciam a germinação
das sementes. Na escolha do material a ser utilizado em testes de
germinação deve-se levar em consideração o tamanho das sementes, a
exigência por água, aeração e sensibilidade à luz (TONIN, 2005). Para as
espécies florestais nativas existem poucas recomendações e prescrições
quanto aos tipos de substrato a serem utilizados. O importante é que o
substrato mantenha uma proporção adequada entre a disponibilidade
de água e a aeração, não devendo ser umedecido em excesso para
evitar que uma película de água envolva a semente, restringindo as
trocas gasosas (FIGLIOLIA et al., 1993; LEDO et al., 2002).
Desse modo, a espécie T. grandis apresentou interesse em ser
estudada por apresentar características de espécie pioneira e
com grande possibilidade de ser utilizadas em áreas degradadas,
objetivando este trabalho em avaliar a germinação de sementes de T.
grandis sob diferentes tipos de substratos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de coleta
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As sementes de T. Grandis foram coletadas de árvores matrizes do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO / Campus Colorado d’Oeste nos meses de agosto a setembro
de 2012. As mesmas foram acondicionadas em sacos plásticos
hermeticamente fechados e armazenados em sala de temperatura
ambiente.
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Local do experimento
As sementes coletadas foram levadas para o laboratório do IFAM/
Campus Lábrea onde realizou o processo de limpeza, descascamento
e peneiramento. Após os testes físicos (biometria) as sementes foram
conduzidas ao teste de germinação na casa de vegetação do IFAM/
Campus Lábrea. Os substratos utilizados para testar a germinação
das sementes de Teca foram coletados em diferentes áreas, sendo
o terriço (solo superficial da floresta) coletado em terra firme;
a serragem nas marcenarias; a areia aos arredores do campus e a
vermiculita expandida comprada na casa de campo.

Biometria
Os dados biométricos dos frutos da espécie estudada foram obtidos
através de 100 unidades selecionadas aleatoriamente do lote
coletado, utilizando-se paquímetro digital marca Mitutoyo com
precisão de 0,01 mm. Comprimento: medida obtida entre a base e
o ápice da semente. Largura: medida mais larga em contraposição
ao comprimento. Espessura: medida mais larga em contraposição
à largura. O peso da semente foi obtido em balança eletrônica com
precisão de 0,01 g. Para cada uma das variáveis estudadas foram
calculados: média aritmética e o erro padrão da média.
Peso de 1000 sementes e número de sementes por kg
O peso e o número de sementes foi obtido utilizando-se oito subamostras de 100 sementes, retiradas ao acaso da porção de sementes
puras. O coeficiente de variação foi calculado para verificar se a
mesma está dentro do limite estabelecido pela Regra de Análise
de Sementes Brasileira (R.A.S). A média das oito sub-amostras foi
extrapolada para 1.000 sementes (BRASIL, 2009) (Equação 1).
Peso de 1.000 sementes = (PA x 1000) /N	Equação (1)
Onde:
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PA = peso da amostra;
N = número total de sementes.

Nº de sementes/kg = (1000 x 1000) /Peso de 1000 sementes
	Equação (2)
Semeadura e germinação
Para a implantação desse experimento foi construída uma casa de
vegetação com tela de polietileno de cor transparente de malha
1,5mm nas laterais e cobertas por lona plástica de polietileno
transparente, com bancadas de madeira para receber os diferentes
tipos de substratos. Os testes de germinação foram testados em
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O número de sementes por quilograma foi determinado a partir do
peso de 1000 sementes, de acordo com a seguinte fórmula:

função dos seguintes substratos, como a descrição na Tabela 1.
Tabela 1: Composição dos tratamentos utilizados para germinação
de sementes de T. grandis.
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Tratamento

Composição

Proporção

T1

Vermiculita expandida

Fração única

T2

Areia lavada

Fração única

T3

Serragem

Fração única

T4

Serragem+areia

1:1

T5

Serragem+terriço

1:1

T6

Serragem+areia+terriço

1:1:1

T7

Terriço (solo de floresta)

Fração única

O substrato terriço “solo de floresta” (T7) foi coletado na camada
superficial 0 a 20 cm numa área situada em terra firme no IFAM/
Campus de Lábrea, seco ao ar livre, misturado e passado em peneira
de 4,0 mm de abertura de malha. A serragem (T3) foi composta
por uma mistura do material originado de várias espécies florestais
sendo molhada durante uma semana, uma vez ao dia, revirado e
seco ao ar livre antes de utilizá-la. A areia (T4) foi coletada em uma
área situada no IFAM/Campus de Lábrea, depois lavada para retirar
as impurezas.
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Para cada substrato foram utilizadas quatro repetições com 10
sementes, semeadas a média de 3 cm de profundidade em bandejas
de 20x40x10 cm. As variáveis estudadas foram: O tempo médio de
germinação (TM), a porcentagem de germinação (%G) segundo
POPINIGIS (1985).
As avaliações foram efetuadas diariamente, a partir do início da
emergência até o processo de estabilização da mesma. Os resultados
foram expressos como média aritmética das repetições.
Análises estatísticas
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado
(DIC), com sete tratamentos e quatro repetições de dez sementes,
totalizando 280 sementes a serem analisadas. Os resultados foram
submetidos à análise de variância, desvio padrão e as médias de
germinação de sementes por tratamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da biometria das 100 sementes selecionadas ao acaso do
lote de sementes de T. grandis encontram-se na Tabela 2. As sementes
obtiveram uma média de 13,20 mm e 12% de erro padrão para a
variável altura. Para a variável largura, observou-se para as amostras
de sementes a média 14,32 mm e 11% de erro padrão. Para a variável
peso (g), verificou-se a média de 0,74 g e 2% de erro padrão.
Tabela 2: Dados biométricos da amostra de sementes de T. grandis.
13,15
12,88
13,09
14,25
13,14
13,49
13,09
13,64
14,29
14,39
13,03
13,06
13,47
12,2
12,11
13,84
12,71
13,26
12,01
13,25
11,73
13,47
11,95
11,99
14,66
16,02
12,64
11,43
13,43
15,11
14,87
13,38
14,2
13,3
14,99

14,86
13,45
14
15,65
13,19
14,97
14,61
14,56
15,01
15,83
15,46
15,09
14,63
12,56
15,07
14,46
14,05
13,39
13,7
13,81
14,33
15,5
12,18
13,13
15,29
16,24
14,8
12,3
14,56
17,01
15,44
13,32
14,47
13,75
14,61

0,422
0,57
0,474
0,571
0,977
0,748
0,744
0,747
0,624
0,767
0,71
0,728
0,874
0,606
0,562
1,177
0,69
0,731
0,817
0,785
0,65
0,721
0,832
1,426
0,676
0,885
1,214
0,594
0,642
0,85
0,658
0,845
0,914
0,963
0,773

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

12,41
11,94
13,67
13,43
14,29
13,09
10,88
12,5
15,01
14,23
13,95
13,93
14,14
12,45
13,83
13,64
13,11
12,9
14,5
15,33
14,06
12,27
12,68
11,68
12,69
11,12
13,69
11,97
12,65
14,36
12,9
14,73
14,1
14,97
12,41

14,03
13,57
15,32
14,64
15,44
15,12
13,57
14,89
15,48
15,79
15,16
14,11
14,32
13,9
14,24
14,45
15,24
13,33
14,66
16,9
14,09
13,35
14,07
13,92
12,97
13,48
14,73
13,45
14,82
15,6
14,78
15,04
14,82
16,42
13,48

0,703
0,815
0,535
0,731
0,850
1,070
0,934
0,581
0,715
0,726
0,719
0,773
0,892
0,562
0,765
0,821
0,638
0,749
0,997
0,631
0,694
0,585
0,599
1,247
0,668
0,559
0,692
0,608
0,994
0,635
0,701
0,636
0,822
0,919
0,704
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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13,7
11,64
12,19
12,56
15,46
13,53
12,59
13,26
15,02
12,67
13,72
12,81
17,54
13,38
13,76

15,75
13,9
14,3
13,58
15,95
13,62
13,65
13,95
16,18
13,21
13,73
13,96
16,78
13,74
15,26

0,667
0,874
1,193
0,785
0,766
0,508
0,854
0,588
0,759
0,72
0,689
0,495
0,262
0,731
0,458

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11,39
11,49
12,29
11,25
12,29
14,6
11,7
11,58
10,92
12,5
10,92
12,5
14
12,71
12,54

13,58
14,29
14,37
12,88
13,64
11,27
12,68
15,41
12,97
12,62
12
12,9
14
14,04
13,02

0,636
0,848
0,79
0,747
0,702
0,582
0,801
0,41
0,711
0,613
0,682
0,936
0,859
0,666
0,677

De acordo com a metodologia proposta por BRASIL (2009), o
coeficiente de variação das oito repetições de 100 sementes não
poderia ultrapassar o valor de 4%, sendo esse resultado diferente
ao obtido com as sementes de T. grandis, valor de 6,44%. Por esse
motivo, necessitou efetuar outra pesagem de mais oito repetições de
100 sementes, o qual foi calculado o desvio padrão das 16 repetições.
De acordo com o mesmo autor, desprezaram-se as repetições com
divergência da média superior e inferior ao dobro do desvio padrão
obtido. Esse processo foi realizado obtendo-se os valores da Tabela 3.
Tabela 3: Peso das oito repetições de 100 sementes.
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Peso das oito repetições (g)
Primeira pesagem
71,31
59,01
62,22
62,70
58,66
63,51
66,40
62,29

Segunda pesagem
69,14
63,30
61,03
62,42
59,49
62,04
62,81
68,47

Na primeira avaliação do peso de oito repetições de 100 sementes
resultou-se na média de 63,26 g e do coeficiente de variação de 6,44%.
Calculou-se o desvio padrão das 16 repetições e determinaram-se os
valores que seriam desprezados superiores a 70,71 g e inferiores a

56,13 g. A nova média resultou em 62,9 g.
O Peso de Mil Sementes (PMS) correspondeu à média obtida
multiplicada por 10, resultando no valor de PMS = 629,0 g.
A avaliação do experimento encerrou-se após 30 dias da emergência
das plântulas, onde se pode verificar a estabilização das mesmas.
Nas condições da montagem experimental em casa de vegetação
do IFAM/Campus Lábrea, o tratamento que apresentou maior
emergência de plântulas de Teca foi o que estava sob o substrato
vermiculita expandida, com a média de 6,25 sementes germinadas,
seguido do tratamento com serragem, correspondendo a 4,5
sementes germinadas (Tabela 4).
tabela 4: Número de plântulas e repetições nos diferentes substratos
Tratamentos
Areia lavada
Serragem
Serragem + areia
Serragem + areia + terriço
Serragem + terriço
Terriço
Vermiculita expandida

Número de Plântulas por
Repetição
1
2
3
4
2
0
1
0
3
6
4
5
0
4
1
2
3
3
5
4
2
1
2
3
0
2
1
2
7
8
4
6

Média
Total
0,75
4,5
1,75
3,75
2
1,25
6,25

4161

Acredita-se que as sementes de Teca apresentaram maior germinação
nos tratamentos com os substratos vermiculita expandida e serragem
devido à maior capacidade de retenção de umidade, maior aeração
dos particulados e da temperatura no interior da casa de vegetação,
mais estável ao ambiente natural.

CONCLUSÃO
O substrato utilizado em casa de vegetação que apresentou melhor
resultado para a germinação das sementes de T. grandis foi a
vermiculita expandida, seguida do substrato serragem.
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O tratamento com a utilização do substrato areia lavada foi o que
apresentou pior resultado de germinação e estabilização das plântulas.
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PALAVRAS-CHAVE: solo, infiltração de efluentes, nutrientes, lixiviação.
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A infiltração no solo de efluentes domésticos tratados tem sido
utilizada na ETE de Ponta Negra, Natal/RN, tendo em vista a não
se dispor de corpos d´águas para recebimento de efluente final nas
proximidades da mesma. Este trabalho tem por objetivo apresentar
as características do solo da área de infiltração de efluentes e de
área que não recebe efluentes na ETE Ponta Negra medidos em dois
períodos diferentes e em pontos distintos de solo natural e de locais
que recebem infiltração de efluentes tratados. Foram realizadas
análises de pH e matéria orgânica. Os resultados mostraram que
o solo apresentou pH de baixo a médio, com pouca variação nos
diferentes pontos, e ao longo do tempo e em profundidade. Quanto
a matéria orgânica a infiltração de efluentes, mesmo que tratados,
ocasiona o aumento de teores principalmente em superfície, porém
ao longo do tempo a degradação natural faz com que os teores se
aproximem dos valores de solos limpos. Esses resultados contribuem
para se avaliar as modificações no solo e consequentemente possíveis
impactos ambientais decorrentes da utilização do solo como destino
final de efluentes tratados. Essa prática deve ser cercada de cuidados
tendo em vista os riscos associados a possibilidade de contaminação
de corpos d’água subterrâneos, que são utilizados como mananciais
de abastecimento público.

DUE TO CHANGES IN SOIL INFILTRATION OF
DOMESTIC WASTEWATER TREATED
ABSTRACT
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The soil infiltration of treated domestic wastewater has been used in
ETE Ponta Negra, Natal / RN, in order not to have to d’águas bodies
receiving effluent near the same. This work aims to present the
characteristics of soil infiltration area effluent and area that does not
receive STP effluent in Ponta Negra measured at two different times
and in different places of natural soil and receiving local infiltration of
treated effluent. Analysis of pH and organic matter were performed.
The results showed that the soil had low pH of the medium, with little
variation in different points and over time and depth. As the organic
matter of sewage infiltration, even if treated, leads to increased levels
of mainly surface, however over time natural degradation causes the
levels are close to that clean soils. These results contribute to assess
changes in soil and consequently potential environmental impacts
of land use and final destination of treated effluent. This practice
should be surrounded with care in view of the risks associated with
the possibility of contamination of underground bodies of water that
are used as sources of public water supply.
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KEY-WORDS: soil, infiltration effluent, nutrient, leaching.

INTRODUÇÃO
Os efluentes tratados necessitam de uma disposição final que
pode se dar em corpos receptores nas proximidades da Estação de
Tratamento de Esgotos (ETE) ou serem reutilizados para outros
fins tais como fertirrigação, cultivos de plantas, etc. Quando não se
dispõe de corpos receptores ou quando há uma inviabilidade técnica
e economicamente para o transporte para outras bacias de drenagem,
a infiltração no solo se apresenta como alternativa pra destino final
desses efluentes. Nesse caso, um dos pontos mais importantes a se
avaliar no lançamento do efluente é a preocupação com a possível
alteração na qualidade do solo e das águas subterrâneas.

Dentre as propriedades do solo que afetam a retenção e mobilidade
de poluentes tais como metais pesados estão o pH , a quantidade de
matéria orgânica, a quantidade e o tipo de fração argila (argilas). A
matéria orgânica demonstra bastante sensibilidade às perturbações
causadas pelos sistemas de manejo (BAYER et al. (2000), ou seja
pode ser afetada por processos que alteram seus teores ao longo do
tempo, como é o caso de infiltração de efluentes no solo.
Esse trabalho tem por objetivo geral analisar as variações de
matéria orgânica (MO) e pH em profundidade, e das características
granulométricas da área que recebe efluentes tratados (no entorno
das valas de infiltração e na vala de infiltração) e de áreas adjacentes
que não recebem infiltração da ETE Ponta Negra, em Natal-RN,
de maneira a se verificar possíveis alterações ocorridas devido ao
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A infiltração no solo pode causar danos à saúde e ao meio ambiente,
tais como a salinização do solo, a contaminação por elementos
químicos, a contaminação biológica, e a potencialidade de lixiviação
de elementos através do solo até os lençóis subterrâneos (PAGANINI
et al., (2004). O monitoramento das áreas de infiltração é fundamental
importância nesse processo de infiltração para municípios que onde
o abastecimento público depende de mananciais subterrâneos.
Em Natal, dados de pesquisas mostraram ameaças de degradação
do aquífero subterrâneo devido às atividades do desenvolvimento
urbano, salientando-se, como as mais impactantes, o sistema de
saneamento com disposição local de efluentes domésticos (fossas
e sumidouros) e a ocupação irregular e desordenada do terreno
(MELO, 1995; VASCONCELOS, 2002).

lançamento de efluentes de esgotos domésticos tratados no solo bem
como o seu monitoramento a partir de amostras de solo coletadas
em determinados períodos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A ETE Ponta Negra localiza-se em Natal-RN, nas proximidades da
Rota do Sol (50 47’42” S e 35012’34”N) e ocupa uma área total de
115.221 m2. Atende aos bairros de Ponta Negra e adjacências, assim
como recebe contribuições de esgotos da Praia de Ponta Negra, de
toda rede hoteleira da Via Costeira (CAERN, 2013). A ETE recebe
uma vazão de aproximadamente 250,0 m³/h, que são tratados por de
3 lagoas de estabilização, com recirculação de 1/6 do seu efluente, e
infiltrando o restante em 18 valas de infiltração de 2,50 m de largura
com 100 metros de extensão (Figura 01).
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Figura 1: Localização da ETE Ponta Negra.

Coleta de Amostras
As amostras de solo foram coletadas no mês de abril/2013, com
um trado manual, em um perfil de até 0,80 m, com estratificação
de 0,20 m. Os pontos amostrados foram localizados com auxílio
de GPS de navegação, em áreas que não recebe efluente (Pontos
PII e PIII) denominado solo natural e em área com pelo menos 5
dias que havia recebido efluente (Ponto PI) e após 2 meses (Ponto
PIV) denominados solo de área de infiltração de efluentes. Os solos

foram levados ao laboratório e postos para secar ao ar em bandejas,
e posterior passagem em peneira de 2 mm (TFSA) para medição de
pH por meio de eletrodo combinado, imerso em suspensão no solo:
água na proporção de 1:2,5 (EMBRAPA, 1999). Para determinação
de matéria orgânica utilizou-se material passante na peneira de
80mesh, conforme descrito pelo Manual de Análises Químicas de
Solo, plantas e fertilizantes (EMBRAPA, 1999).
Em janeiro/2014 foi realizada uma nova coleta para comparação e
monitoramento dos resultados utilizando-se o mesmo procedimento
descrito anteriormente. O solo foi coletado em quatro pontos, em
áreas que não recebe efluente (Ponto I) e na área da vala de infiltração
que tinha recebido efluente com 1 dia (Ponto II), 8 dias (Ponto III)
e 1 mês (Ponto IV) não se localizando nos mesmos pontos de 2013.

Figuras 2: Pontos de coleta de amostras de solo em área de infiltração de efluente (PI e PIV) e em solo natural (PII e
PIII) abril/2013.
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Para determinação de pH nessa segunda amostragem foi utilizado
o método de CaCl2 na proporção 1:2,5 por ser um método que
permite menor influência da presença de sais ou do revestimento
dos eletrodos e a matéria orgânica seguiu o mesmo procedimento
descrito anteriormente. As Figuras 2 e 3 mostram as áreas de coleta
das amostragens de abril/2013 e janeiro/2014.
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Figuras 3: Pontos de coleta de amostras em solo natural (PI) e em área de infiltração de efluente (PII e PIII e PIV)
Jan/2014.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A Figura 4 mostra os resultados de análise granulométrica realizado
por Souza e Lopes (2013), nas áreas sem recebimento de efluentes e
nas áreas de infiltração.

Figura 4: Granulometria do solo da área de infiltração da ETE e de uma área adjacente.

Como mostrado na Figura 4 os solos da região são de características
predominantemente arenosas constituídos por 5,2% de argila,
4,2% de 87,3% de areia e 3,55% de pedregulhos, sendo um solo
mal graduado e em função dessa granulometria é um solo propício
para ser utilizado em áreas de infiltração. Observa-se que não
houve alterações na granulometria em função da infiltração de
efluente devido a solos excessivamente arenosos não apresentarem
capacidade da agregação, no entanto, a presença de matéria orgânica
pode ocasionar a formação de torrões mais estáveis por agregação de
partículas, prejudicando a capacidade de infiltração.
Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os dados de pH e matéria orgânica
das diferentes amostras realizadas nos dois períodos.
Tabela 1: Valores de pH em solo que não recebe efluente e em solos
que recebem efluentes
2013

2014

Solo
natural

Solo em
área de
infiltração

Solo
natural

PII

PI

PI

PII

PIII

PIV

0,2

6,48

6,28

4,99

5,65

5,51

4,77

0,4

6,5

5,6

4,86

5,06

5,27

4,74

0,6

6,44

5,57

4,86

5,08

5,22

4,52

0,8

5,67

5,84

5,01

5,01

5,03

4,38

Profundidade
(m)

Solo em áreas de
infiltração
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Verifica-se em relação ao pH pouca variação em profundidade tendo
esse mesmo comportamento também sido verificado por Santos
(2010) e Panchoni (2011) em experimentos utilizando infiltração de
lixiviados de aterros sanitários. No ano de 2013, nos dois pontos onde
foram medidos o pH verificou-se que a área de solo natural apresentou
pH ligeiramente superior que a área de infiltração. Já no ano de 2014
os valores de pH foram inferiores aos observados no ano de 2013
provavelmente por diferença de metodologia utilizada. Para esse ano
as áreas com infiltração o pH foi ligeiramente superior imediatamente
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Fonte: Autor.

após a infiltração até 8 dias, com tendência a valores de solo natural
após 1 mês de infiltração. Segundo Paganini et al. (2004) esses valores
são considerados de baixos a médios e a possível acidificação do solo
com a infiltração do efluentes não pode ser confirmada.
A Tabela 2 apresenta os teores de matéria orgânica no solo infiltrado
e no solo natural em abril/2013 e em janeiro/2014 da ETE Ponta
Negra que estão mostrados nas Figuras 5 e 6.
Tabela 2: Teores de matéria orgânica em abril/2013 e em Jan/2014.
Profundidade
(m)

Solo
natural

2014

Solo que recebe
Solo
efluente
natural

Solo que recebe
efluente

PII

PIII

PI

PIV

PI

PII

PIII

PIV

0,2

3,52

12,21

42

5,79

5

12,41

4,39

3,55

0,4

2,48

11,17

12,83

4,97

0,83

5,68

4,31

1,67

0,6

3,52

9,31

10,34

4,34

0,37

2,39

7,83

2,42

0,8

3,52

10,96

8,28

4,34

1,17

2,53

6,7

1,68

Fonte: Autor.
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2013

Figura 5: Teor de matéria orgânica em abril/2013.

Figura 6:Teor de matéria orgânica em Janeiro/2014.

Da mesma forma nas amostras de janeiro de 2014 verificou-se
uma variação de 0,37 a 12,41 g/kg com maiores teores de matéria
orgânica nos solos que receberam efluentes há entre 1 e 8 dias e
na superfície. O solo vai apresentando menores teores de matéria
orgânica com o tempo, pois como mostrado na Figura 5, o ponto
4 que havia recebido efluente há cerca de 1 mês, já apresentava
teores aproximados ao de um solo natural, o que pode-se concluir
que houve degradação da matéria orgânica ao longo desse tempo da
mesma forma que na Figura 6 onde a amostra com 2 meses que havia
recebido efluente já estava com teores de matéria orgânica similar ao
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Nas amostras de abril de 2013, os teores de matéria orgânica tanto para
os solos limpos quanto para o que recebe efluente variaram de 2,48 até
12,83 g/kg (exceção do PI - na superfície com provável contaminação
da amostra em superfície por restos de folhas), mostrando, como era
de se esperar, aumento de teores de matéria orgânica nos locais de
infiltração, e valores mais elevados na camada mais superficial, com
diminuição em profundidade e, ao longo de 2 meses há diminuição
devido a degradação por micro-organismos. Lopes e Araújo (2007)
já mostraram que nessa região, o solo natural é pobre em matéria
orgânica provavelmente por ser constituído por areias.

do solo natural. Outras análises de parâmetros tais como nitrogênio,
fósforo e potássio estão em curso para se avaliar as transformações
desses elementos no solo decorrente de infiltração de efluentes.

CONCLUSÕES
As análises até então realizadas demonstram que o solo da ETE Ponta
Negra não apresentou modificações na estrutura (granulometria),
tendo em vista ser constituído basicamente por areias e essa ter
baixa capacidade de adsorção de partículas, confirmando ter sido
selecionado adequadamente para a sua finalidade de infiltração.
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A adição de efluentes tratados tem influenciado pouco nos
valores de pH, não apresentando características de acidificação do
mesmo. Com relação a matéria orgânica, a infiltração de efluente
aumenta os teores no solo e principalmente em superfície, porém
ao longo do tempo de descanso dos locais de infiltração, os teores
retornam a valores próximos ao do solo natural, o que representa
a degradação natural que ocorre por ação de micro-organismos. A
presença de matéria orgânica no solo influencia positivamente em
todas as propriedades do solo, possibilitando a disponibilidade de
nutrientes para as culturas, a melhoria na estrutura, com aumento
da porosidade e da taxa de infiltração de água, o que se é um fator
importante para áreas de infiltração.
Esse estudo espera contribuir para a avaliação de possíveis impactos
ambientais no solo e em consequência no aquífero, decorrente da
utilização do solo como destino final de efluentes tratados, porém
outros parâmetros químicos no solo e em poços da região estão
sendo determinados para que se tenha uma melhor avaliação dessa
atividade, servindo como fonte de dados para outras regiões com
características de solo similares à da Cidade de Natal.
É necessário que se monitore periodicamente a qualidade do solo,
observando as influências da infiltração no meio físico e biológico,
e riscos associados a essa prática, tendo em vista a possibilidade de
contaminação de corpos d’água subterrâneos.
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AS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DOS
FRUTOS DE BABAÇU INFLUENCIAM NA
PRODUÇÃO DE FARINHA?
A. de O. Silva [IC]1 | A. P. Mendonça [PQ]2 | C. Ribeiro [IC]3
J. C. Rosa [IC]3 | R. F. Ferreira [IC]3 | R. S. dos Santos [PQ]4

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo avaliar se a coleta seletiva dos
frutos de babaçu pode-se melhorar a produção de farinha utilizando
o mesocarpo do mesmo. Tal produto tem importante participação na
renda de familiar tal como utilizado para a alimentação de algumas
famílias no interior do estado, devido ao seu alto valor proteico.
Utilizando um modelo de regressão linear simples, verificou-se que
a coleta seletiva é eficaz quando se visa uma produção através da
largura, este apresentou bons resultados, o que pode contribuir para
melhoria de produção de empresas e pessoas que utilizam deste
meio para contribuir em sua renda familiar.
PALAVRAS-CHAVE: mesocarpo, Orbignya phalerata, Rondônia.
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BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE
FRUITS BABASSU INFLUENCE ON FLOUR
PRODUCTION?
ABSTRACT
This study aims to evaluate whether the selective collection of
babassu fruit can improve the production of flour using the same
mesocarp. This product has an important role in family income as
used for feeding some families in the state, due to its high protein
value. Using a simple linear regression model, it was found that
the selective collection is effective when it targets a production
across the width, it showed good results, which can contribute to
improved production companies and people who use this medium
to contribute their household income.
KEY-WORDS: flesh, Orbignya phalerata, Rondônia.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, observa-se o surgimento de um consenso sobre a
importância dos recursos florestais não madeireiros no âmbito da
economia amazônica, em especial, para o estado de Rondônia. Os
produtos não madeireiros neste estado se constituem em alternativa
viável para superar as dificuldades socioeconômicas da população
local por meio da diversificação da produção e abundância de
espécies com potencial econômico, tecnológico e nutricional.
A produção familiar é a principal atividade econômica de diversas
regiões brasileiras e precisa ser fortalecida. É preciso garantir aos
produtores acesso ao crédito, condições e tecnologia para a produção,
além de garantias para a comercialização dos seus produtos (LIMA
e WILKONSON, 2002).
Dentre as espécies com potencial não madeireiro encontra-se o
babaçu. A palmeira do babaçu é de origem brasileira, encontrada na
região amazônica e mata atlântica do Estado da Bahia. É uma planta
típica da região de transição entre o cerrado, a mata amazônica e
o semiárido nordestino brasileiro (CASTRO et al.; 2002; PORTO,
2004). O estado de Rondônia tem uma alta ocorrência da palmeira
nas áreas de pastos.
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O mesocarpo é a camada marrom-clara que se localiza depois do
epicarpo, de natureza amilácea, sendo constituído basicamente
de água, carboidratos (amido e celulose), proteínas, lipídios e
sais minerais (SANTOS e PASTORI JR., 2003). Estudos sobre a
incorporação da farinha do mesocarpo de babaçu nas dietas regionais
brasileiras têm-se referido a essa como fonte de nutrientes para a
complementação protéica e de energia (amido) e ainda de fração
fibra alimentar (HENRIQUES, 2009). A farinha é obtida a partir da
secagem e trituração do mesocarpo. Tal farinha serve de alimento
para pessoas e animais, como na forma de farinha substitutiva da
mandioca (CARNEIRO et al., 2009).
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O fruto do babaçu tem uso múltiplo, o epicarpo é usado na fabricação
de escovas e tapetes. O mesocarpo na produção de farinha, o
endocarpo usado na produção de carvão, biojóias e das amêndoas
são extraídos o óleo (PINHEIRO e FRAZÃO, 1995; FRAZÃO, 2001).

A farinha do mesocarpo de babaçu não é um produto muito
valorizado, sobretudo pela falta de uniformidade na produção.
As diferenças nas farinhas oferecidas ao mercado são decorrentes
de vários fatores como cultivar, clima, solo, ponto de colheita,
variabilidade genética, matéria-prima, mas o principal fator
responsável é o método de processamento. Segundo Lima (2006),
a heterogeneidade da farinha é devida, principalmente, à fabricação
por pequenos produtores para seu uso diário, utilizando-se de
técnicas e processos diversos. Além disso, há pouco ou nenhuma
informação sobre a produção de farinha do babaçu em relação ao
tamanho dos frutos coletados.

MATERIAIS E MÉTODOS
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Os frutos de babaçu foram coletados na zona rural de Ji-Paraná,
Rondônia. Foram selecionados 160 frutos aleatoriamente e realizada
avaliação biométrica dos seguintes parâmetros: peso do mesocarpo,
comprimento, largura e espessura do fruto inteiro. O peso foi aferido
com auxílio de uma balança analítica de precisão de 0,01g e as
medidas de comprimento, espessura e largura com auxílio de um
paquímetro digital.
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A análise de regressão é uma ferramenta estatística muito útil para
avaliar a relação entre duas ou mais variáveis, sendo de ampla
aplicação em diversas áreas do conhecimento. Neste trabalho, a
análise de regressão foi utilizada para tentar descrever a influência
das medidas biométricas do fruto no peso do mesocarpo, o que
possibilitará uma melhor eficiência na coleta dos frutos.
A relação entre o peso do mesocarpo e as variáveis biométricas do
fruto foi analisada por meio do coeficiente de correlação de Pearson e
Análise de Regressão Linear Simples, dada pelas seguintes equações
(DRAPER SMITH, 1998):
n

r=

∑ (x
i =1

n

i

− x)(y i − y)

∑ (x i − x)²
i =1

n

∑ (y i − y)²
1

equação (1)

em que, xi são as medidas biométricas de: largura, espessura e
comprimento assim como x suas respectivas médias, yi as medidas
do peso do mesocarpo e y sua média, e r o coeficiente de correlação
de Pearson, que mede a associação linear entre o peso do mesocarpo
e as medidas biométricas do fruto.
O modelo de regressão linear simples é dado pela seguinte equação:

Yˆ = b 0 + b1 X

equação (2)

em que Yˆ é o valor estimado do peso do mesocarpo, β0 o intercepto,
β1 é o coeficiente de regressão e X os valores biométricos.
Para aplicação desta técnica foi respeitado alguns pressupostos, tais
como: os dados devem ser normalmente distribuídos; o conjunto
de dados não pode ter falhas; e os resíduos do modelo de regressão
devem ser independentes e normalmente distribuídos com média
zero e variância constante (MONTGOMERY e RUNGER, 2003).
Os dados foram computados utilizando o software R 3.0.3 e R Studio
0.97.449.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os frutos de babaçu apresentaram peso médio do mesocarpo de
69,58g, 93,73mm de comprimento, 56,58mm de largura. O epicarpo
representa 15,50%, 43,09% de endocarpo e 41,41% de mesocarpo
com 51,50mm de espessura (Tabela 1).

Componentes Valores observados
Epicarpo
Endocarpo
Mesocarpo
Total

15,50
43,09
41,41
100

Amaral Filho
(1990)
11
23
59
100

Abreu (1940)
11
57
23
100

Em ambos os casos comparados, o epicarpo apresentou maiores
valores, porém valores obtidos por AMARAL FILHO (1990) se
mostraram superiores ao se tratar de mesocarpo.
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Tabela 1: Composição do percentual dos constituintes do fruto.

Notou-se por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r) = 0,904,
alta correlação entre as variáveis analisadas. Outro fator importante é
o R² = 0,817, indicando que aproximadamente 81,7% da variação do
peso do mesocarpo pode ser explicado por um modelo de regressão
linear simples com a largura do fruto (Figura 1).
Na tabela 2, são apresentados os coeficientes de correlação de
Pearson, e os valores estatísticos obtidos para os modelos estudados,
sendo que o mais significante foi o modelo para peso em relação à
largura do fruto.

4180

Figura 1: Gráfico de dispersão com modelo de regressão para peso e largura.

Tabela 2: Resultados dos modelos em relação ao Peso do fruto.
Coef. de
Pearson (r)

p-valor

Comprimento -203,479400 2,913255 0,3688

0,6105

2*10-11

Largura

0,9040

2*10-16

0,8680

2*10-16
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Variável

Espessura

β0

β1

R²

-102,235937 3,046587 0,8162
-72,4732

6,5707

0,752

Todos os coeficientes foram significativos, assim como os modelos
de regressão também foram significativos, e que apenas o modelo
para o comprimento, apresentou média correlação, e que o peso
do mesocarpo é fortemente relacionado a sua largura, dado que o

mesmo sendo largo, acaba também sendo espesso. Foi realizado a
análise dos resíduos, e os mesmos foram significativos aos testes de
normalidade de Shapiro-Wilk e o teste de independência de BoxPierce, ao nível de 5% de probabilidade.
Estimou-se a produção de 1kg de mesocarpo a partir de 25 frutos,
dado que poderia ter uma produção otimizada realizando uma
coleta seletiva por meio da largura, devido sua forte relação com o
peso do fruto.

CONCLUSÃO
A coleta seletiva considerando a largura do fruto possibilitará
maximizar a produção de farinha do mesocarpo de babaçu.
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QUALIDADE DO ÓLEO DE COPAÍBA
ARMAZENADO EM DIFERENTES RECIPIENTES
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RESUMO
Na região norte a demanda pelo óleo de copaíba é atendida por
diversas espécies, que muitas vezes, têm seus óleos misturados antes
da comercialização. É comum o uso de embalagens transparentes
dando pouca atenção a qualidade do produto. Portanto, o objetivo
do trabalho foi avaliar a qualidade do óleo armazenado por 90 dias
em diferentes recipientes. A qualidade do óleo foi determinada
utilizando os parâmetros de índice de acidez, índice de iodo, índice
de peróxido e índice de saponificação de acordo com as normas do
Instituto Adolfo Lutz (2005). As embalagens transparentes tiveram
os maiores índices de acidez e peróxido, indicando uma diminuição
da qualidade do óleo em relação a embalagem âmbar. O uso das
embalagens transparente é desaconselhável, pois os óleos oxidam
mais rapidamente tornando-se impróprio para o consumo humano.
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QUALITY OIL COPAIBA STORED IN
DIFFERENT CONTAINERS
ABSTRACT
In the northern region the demand for copaiba oil is served by several
species, which often have their blended oils prior to marketing. It
is common to use transparent packaging giving little attention to
product quality. Therefore, the objective of this study was to evaluate
the quality of the oil stored for 90 days in different containers. The
quality of the oil was determined using the parameters of acid value,
iodine value, peroxide value and saponification according to the
rules of the Instituto Adolfo Lutz (2005). The transparent containers
had the highest levels of acidity and peroxide, indicating a decrease
in oil quality in relation to packaging amber. The use of transparent
packaging is inadvisable because the oils oxidize quickly becoming
unfit for human consumption.
KEY-WORDS: Copaifera, packaging, vegetable oils.
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INTRODUÇÃO
O óleo de copaíba é um líquido transparente, cuja coloração varia do
amarelo até o marrom, apresenta cheiro forte, sabor acre e amargo
(HECK, 2012). O uso medicinal do óleo de copaíba é comum pela
população da Amazônia. Na região norte, a demanda é atendida por
diversas espécies que, muitas vezes, têm seus óleos misturados antes
da comercialização (SHANLEY e MEDINA, 2005).
O óleo de copaíba é comumente encontrado em mercados e feiras
populares, acondicionado em embalagens que expõem o produto à
luz. Nas feiras livres de Ji-Paraná, por exemplo, os feirantes fazem
uso de garrafas de plástico ou vidro transparente. Estudo realizado
por Gonçalves (2001) nas feiras livres em Belém e Manaus apontou
que os feirantes avaliam os óleos vegetais de forma empírica pela cor,
odor e viscosidade, justificando o uso de recipientes transparentes.

A foto-oxidação ocorre por meio de reações fotoquímicas e/
ou fotosensibilizadores sem a participação de radicais livres. O
processo fotoquímico é iniciado pelos ácidos graxos insaturados
que formam radicais livres na presença de luz ultravioleta (ALVES,
2004), ocasionando mudanças sensoriais (COLTRO e BURATIN,
2004). Dessa forma fica evidente a necessidade de cuidados ao
longo da cadeia, principalmente com a identificação das espécies,
acondicionamento do óleo em embalagens adequadas e por espécie
explorada e ainda armazenamento em ambiente ao abrigo do calor
e da luz. Portanto, o trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade
dos óleos de copaíba armazenados em diferentes recipientes após 90
dias em câmara de germinação a 250C.

MATERIAL E MÉTODOS
O óleo-resina usado no experimento foi obtido na Reserva
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A escolha da embalagem pode contribuir para o processo de oxidação
de óleos. A oxidação possui dois mecanismos importantes, a autooxidação e a foto-oxidação gerando como produtos finais compostos
voláteis responsáveis pela formação de sabores e odores estranhos
(HAMILTON, 1983).

Extrativista Aquariquara, Machadinho do Oeste, Rondônia. O óleo
foi submetido à análise inicial denominada como tempo zero. Em
seguida, as amostras foram fracionadas em embalagens de 80 ml de
plástico transparente e de vidro âmbar e armazenadas em câmara de
germinação a temperatura constante de 25°C durante 90 dias.
Os parâmetros utilizados como determinantes na qualidade do
óleo antes e após o armazenamento foram índice de acidez, índice
de peróxido, índice de saponificação e índice de iodo seguindo a
metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). Os índices
foram avaliados em triplicata e comparados com a Resolução 270 de
2005 da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O índice de acidez foi maior nas amostras acondicionadas em
recipiente de plástico após 90 dias (32,86mg g-1de KOH/g) em
relação a amostra em vidro âmbar (32,81 mg g-1de KOH/g) (Tabela
1). O índice de acidez do óleo de copaíba analisado encontra-se fora
do parâmetro estabelecido pela ANVISA para óleos brutos de 4,0 mg
g-1de KOH/g.
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O índice de acidez revela o estado de conservação do óleo, sendo que
o aumento deste índice indica quebra em sua cadeia liberando seus
constituintes principais, os ácidos graxos livres (SANTOS et al.; 2013).
É importante ressaltar que o gênero Copaifera possui 72 espécies,
sendo que no Brasil são encontradas 16 dessas espécies (Veiga
Junior, 2002). As espécies mais facilmente encontradas nas regiões
amazônicas e centro-oeste do Brasil, destacam-se C. officinalis L.;
C. guianensis Desf.; C. reticulata Ducke; C. multijulga Hayne; C.
confertiflora Bth; C. langsdorfii Desf.; C. coriacea Mart.; C. cearensis
Huber ex Ducke e os seus óleos muitas vezes são misturados e
utilizados apenas como óleo de copaíba (Veiga Junior, 2002)
Tabela 1: Qualidade do óleo de copaíba armazenado em diferentes
recipientes após 90 dias a 25oC em câmara de germinação

Recipiente
In natura

I.A
I.S
Tempo
I.P
I.I
(mg.g-1de
(mg KOH/g
(dias)
(meq/1000g)
(g I/100g)
KOH/g)
óleo)
0
32,30
0,69
49,71
54,32

Plástico
(transparente)

90

32,86

3,15

86,40

66,88

Vidro
(âmbar)

90

32,81

3,15

82,32

54,14

O índice de peróxido foi o mesmo 3,15meq/1000g para as duas
embalagens avaliadas. Em comparação com a Resolução ANVISA
o óleo de copaíba encontra-se em conformidade para óleos brutos
(15 meq.Kg-1).
Estudo semelhante foi realizado por Ribeiro et al. (1993) com
sementes de castanha avaliando o efeito da temperatura na resistência
ao ranço no óleo extraído das amêndoas com cascas armazenadas a
temperatura de 2 e -15oC apresentou índice próximos ao valor inicial,
aumentando somente após o terceiro mês de armazenamento.
Enquanto a acidez do óleo das castanhas descascadas foi quase dez
vezes maior que as sementes com casca. As sementes mantidas ao
ambiente apresentaram ao final dos quatro meses que permaneceram
armazenadas, o dobro do valor determinado inicialmente.
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O índice de saponificação foi superior para embalagem transparente
(86,40 mg KOH/g) em comparação ao vidro âmbar (82,32 mg
KOH/g). O índice de saponificação é uma indicação da quantidade
relativa de ácidos graxos de alto e baixo peso molecular. Sendo este
índice inversamente proporcional ao peso molecular dos ácidos
graxos presentes nos triacilgliceróis (MELLO, 2012).
A temperatura é um dos fatores importantes que podem afetar as
propriedades físico-quimicas do óleo de copaíba, podendo causar sua
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O óleo de copaíba acondicionado em embalagem transparente
teve índice de iodo superior (66,88 g I/100g) ao de vidro âmbar
(54,14 g I/100g). O índice de iodo é tido como a medida do grau
de insaturação de um óleo ou de uma gordura, relacionando dessa
forma com a quantidade de duplas ligações presentes na amostra
(FUENTES, 2011).

rancificação, alguns métodos analíticos são utilizados para analisar
sua qualidade para caracterizá-lo do ponto de vista funcional e de
conservação (BIAGI et al., 2002).

CONCLUSÃO
As amostras de óleo acondicionadas em recipiente transparente tiveram
os índices de acidez e peróxidos maiores do que os em vidro âmbar.
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