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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Belém-PA, o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – em nível de mestrado 

acadêmico –, da Universidade do Estado do Pará, promoveu o 5º Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia.  

O Simpósio já faz parte da agenda anual de eventos promovidos pelo 

mestrado em Ciências Ambientais da UEPA, e se insere num programa maior 

voltado para a inserção social do mestrado. Em 2016, o tema do 5º Simpósio 

foi Os Impactos Ambientais das Atividades Humanas, com o objetivo de trazer a 

sociedade para o centro de discussões, a fim de que esta socializasse suas 

práticas para a construção de uma Amazônia sustentável. 

A programação do 5º Simpósio foi variada e contou com palestras, 

conferências, painéis, mesas redondas, apresentação de trabalhos de forma oral 

e por meio de pôsteres. Os simposistas puderam submeter resumos e trabalhos 

completos, que após aceite passaram a compor os anais do evento. Além disso, 

nesse ano de 2016 os participantes tiveram também a oportunidade de se 

inscreverem em minicursos e oficina. 

Em 2016, tivemos no 5º Simpósio 69 resumos e 184 trabalhos completos 

(artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 447 simposistas inscritos. Assim, 

é com grande satisfação que disponibilizamos os Anais do evento que servirão 

como um registro do 5º Simpósio para a posteridade.  

Muito obrigado a todos os participantes do 5º Simpósio de Estudos e 

Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no próximo 

evento, em novembro de 2017. 
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio  
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RESUMO 

 

A campinarana é um dos tipos de vegetação mais ameaçados e menos protegidos, devido à perda 

de habitats ocasionada pela extração de areia, ocupa menos de 2% do estado do Pará, caracterizada 

pelo pequeno porte da vegetação sobre solos arenosos. Essa pesquisa teve como objetivo realizar 

o levantamento florístico na Campinarana com diferentes estágios de exploração, utilizar essas 

informações como recurso didático e verificar como é contextualizada nas escolas de ensino 

fundamental no município de Igarapé-Miri/PA. As coletas foram realizadas em três áreas com 

diferentes tempos de exploração de areia: A (sem), B (após 30 anos) e C (atual). As plantas foram 

coletadas através da metodologia de interseção de linhas, e coletadas a cada metro na linha. As 

identificações foram feitas no Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG). Para verificar se 

as escolas locais trabalham assuntos relacionados ao bioma campinarana foram feitas entrevistas 

aos professores de ciências e aos alunos, assim como a percepção da comunidade sobre as questões 

de exploração da área. Com base nas observações locais e das coletas foi elaborada uma cartilha. 

Foram coletadas cerca de 2474 plantas distribuídas em 38 famílias. A maior diversidade foi na área 

C onde foram encontradas 38 espécies e a menor na área B com 18. Cyperaceae (27,2%), 

Ochnaceae (6,8%), Lentiburiaceae (5,8%) e Fabaceae (5,7%) foram as famílias mais abundantes. 

Percebe-se que no início da exploração ocorre aumento da diversidade que é reduzida após vários 

anos de exploração intensiva de areia no local. Em relação ao bioma campinarana pode ser utilizada 

de forma contextualizada pelos professores em suas aulas e os alunos sensibilizados sobre as 

questões ambientais, através do uso da cartilha aqui construída, assim como divulgar informações 

para comunidade no entorno, para se apossar desse conhecimento e auxiliar na conservação do 

local. 

 

Palavras-chave: Recurso pedagógico. Educação Ambiental. Campinarana 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os termos Campina e Campinarana caracterizam um tipo de vegetação na Amazônia que 

ocorre em solos arenosos e extremamente pobres, denominados de solos podzóis hidromórficos 
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(VELOSO et al., 1991). Por serem localizados próximos a rios e lagos, apresentam grande umidade 

e sua fertilidade depende do índice de umidade, quanto mais úmido, menos férteis (PENA, 2015). 

A vegetação presente nessas áreas é de pequeno porte e se caracteriza como arbustiva-

arbórea, raramente chegando a quatro metros de altura, não apresentando um dossel contínua e 

sendo formada por pequenos fragmentos rodeados por areia branca (FERREIRA et al., 2013).  

Trabalhos realizados sobre a campinarana relatam que esse bioma precisa receber a devida 

atenção das autoridades ambientais e do Ministério Público do Estado do Pará, pois, os poucos 

fragmentos ainda intactos precisam ser preservados para posteriormente serem usados em 

pesquisas científicas, educação ambiental e consequentemente evitando a degradação dessas áreas 

sem terem chance de recuperação (AGOSTINHO, 2011). 

Neste contexto, a extração de minerais como areia resultante de ações descontroladas e de 

maneira ilegal, tem causado uma série de problemas à natureza, como: a abertura de imensas 

crateras que alteram o relevo provocando erosões e a diminuição ou até mesmo a extinção de 

espécies florísticas que se encontram nestes locais como as campinaranas, que desempenham papel 

fundamental para a conservação do meio ambiente. 

Situações similares ocorrem nos municípios de Cametá e Mocajuba, no baixo Rio 

Tocantins, onde a destruição das campinaranas é muito intensa na exploração de areia para a 

construção civil (FERREIRA et al., 2013). Nos trabalhos realizados por Vieira et al. (1967) têm-

se registros idênticos de degradação que ocorreram em grandes manchas nos municípios de Vigia 

e Bragança. 

Diante disso, enfocar o meio ambiente nas escolas passou a ter um papel articulador dos 

conhecimentos em várias áreas, num contexto no qual os conteúdos são redefinidos com uma 

abordagem que envolvam propostas pedagógicas voltadas para a sensibilização dos alunos sobre a 

problemática que envolve a campinarana. Nessa conjuntura, a educação ambiental aponta para a 

necessidade de elaboração de propostas que busquem mudanças nas práticas sociais, ampliação de 

conhecimentos e, sobretudo, participação dos educandos na contextualização desta realidade 

(CARVALHO, 2006). 

Para Ausubel (Apud MOREIRA, 2011) a aprendizagem significativa é o mecanismo 

humano para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em 

qualquer campo de conhecimento. Dessa forma buscou-se saber por que a campinarana, bioma tão 
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diverso de espécies vegetais não tem sido exemplificado pelos professores das Ciências da 

Natureza nas escolas do município de Igarapé-Miri e estruturar uma cartilha-lúdica com 

informações importantes sobre esse bioma e as diversas formas de vidas vegetais que o compõem, 

assim como mostrar os problemas causados pela exploração indiscriminada nas áreas de extração 

de areia. Essa iniciativa é um ponta pé inicial, que permitirá aos docentes desenvolverem outras 

ações e projetos que busquem proteger e valorizar esse importante patrimônio ambiental no 

município. 

Dessa forma essa pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento florístico em uma 

Campinarana com diferentes estágios de exploração de areia (A-não explorada, B- já explorada e 

C-atualmente explorada), utilizar essas informações como uma ferramenta didática e verificar 

como esse bioma é contextualizado nas escolas de ensino fundamental no município de Igarapé-

Miri/PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Essa pesquisa foi um estudo de caso realizada em duas escolas (A e B) do ensino 

fundamental, do município e também realizado levantamento quantitativo e qualitativo das 

espécies que ocorrem no ambiente de campinarana, localizada nos arredores do município de 

Igarapé-Miri/PA. 

2.1. A coleta de material botânico 

Para a realização da coleta inicialmente foram escolhidas três áreas, através de visitas 

prévias, com diferentes tempos de exploração: P1 (sem), P2 (com 30 anos) e P3 (atual). O 

levantamento florístico seguiu o método de inserção de linhas descrita por Rezende (2007). Após 

a coleta as plantas foram levadas para a identificação no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 

e todo material fértil foi incorporado no herbário Marlene Freitas da Silva (MFS). 

2.3.A entrevista realizada com: 

Os Alunos  

A entrevista foi realizada com quarenta e sete (47) alunos, através de um questionário com 

perguntas relacionadas à campinarana. Nesse questionário, procurou-se identificar os 

conhecimentos que os discentes possuem sobre esse bioma, como qual a importância da vegetação, 

quais os possíveis problemas ocasionados pela extração ilegal de areia na área, e os métodos para 
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conservação da área sem comprometer o bioma. Após, essa fase foi confeccionada uma cartilha 

para levar informações aos discentes sobre o bioma. 

Os Professores 

Para analisar o conhecimento dos docentes sobre a questão ambiental, no que se diz respeito 

ao bioma de campinarana. Aplicou-se um questionário aos professores de Ciências das escolas de 

ensino fundamental do município. Onde foi abordado assuntos relacionados a prática pedagógica, 

e conhecer as concepções sobre a campinarana e a ameaça ocasionadas pela extração de areia. 

Segundo Azevedo e Fernandez (2010), é nesse contextualizar a educação ambiental ensinada na 

escola, uma vez que constitui-se como uma possibilidade de contribuir para uma educação de 

qualidade, garantindo o respeito à vida e a todos os cidadãos que partilham dessa realidade que se 

vive hoje. 

A Comunidade 

As informações foram coletadas a partir de relatos orais obtidos por meio de entrevistas 

abertas com roteiros previamente elaborados, envolvendo moradores de diferentes faixas etárias. 

Essa metodologia de entrevista é a que melhor atende a proposta deste estudo, pois valoriza e 

fornece liberdade e espontaneidade ao entrevistado, enriquecendo os resultados e conclusões sendo 

anotadas da maneira mais próxima possível das respostas dadas pelos entrevistados.   

Os principais temas abordados nas entrevistas foram relacionados a utilização da 

campinarana como fornecedora de areia a alteração da paisagem e os impactos ambientais causados 

por essa atividade.  

 

2.4. Elaboração da cartilha 

A cartilha foi elaborada com base nas observações durante as coletas de campo baseadas 

nas três áreas observadas. Buscou-se utilizar uma linguagem simples adequada aos alunos do 

ensino fundamental de fácil compreensão, com fotos locais dos ambientes visitados, assim como 

fotos de alguns exemplares e uma listagem com todas as plantas coletadas, que podem auxiliar nas 

práticas pedagógicas dos professores do município das escolas de ensino fundamental, médio e 

superior, uma vez que apresenta muitas informações sobre a flora local. No final um jogo para 

sedimentação do conhecimento adquirido durante a leitura da cartilha. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Em relação à entrevista com os alunos 

  Os alunos da escola A quando perguntado sobre a localização da Campinarana 68% 

responderam que desconhecem a existência, enquanto que 55% dos alunos da escola B 

responderam que sabem da existência. Ao serem questionados sobre questões ambientais 

relacionadas com esse ecossistema, os alunos da escola A e B, desconhecem a importância desse 

tipo de ecossistema. Verifica-se também que enquanto 80% dos alunos da escola A estão 

informados da extração de areia no município, a escola B (77%) desconhecem essa informação.  

Em relação aos problemas ambientais causados pela extração de areia, 52% dos alunos da 

escola A responderam que a exploração descontrolada pode causar problemas tais como: abertura 

de imensas crateras, alteração de relevos, a extinção de espécies, perda de alimento para diversos 

animais que se alimentam desse tipo de vegetação e a perda do habitat natural. Enquanto que para 

74 % dos alunos da escola B responderam que essa atividade não causa nenhum impacto ambiental. 

Ao serem perguntados sobre a extinção das espécies vegetais, 77% dos alunos da escola B 

responderam não causar nenhum impacto para a nossa vida, enquanto que 60% dos alunos da escola 

A responderam que irá causar. 

Apesar dos alunos da escola A terem se destacado em algumas questões sobre aspectos 

ambientais em relação à escola B, percebe-se que as questões ambientais sobre a campinarana 

precisam ser melhor trabalhas em ambas as escolas, de forma contextualizada, através de atividade 

que permitam que os alunos entrem em contato com a realidade local, através de aulas de campo 

fora do ambiente formal. Para que os mesmos possam perceber in loco, os problemas ambientais 

no município e desenvolver uma consciência ambiental sobre esse bioma. 

Segundo Ferreira et al, (2013) esse tipo de vegetação têm grande importância para a 

conservação da biodiversidade, no estado do Pará e na Amazônia inteira, pois possuem grande 

número de espécies endêmicas, muitas delas ameaçadas de extinção. Daí a grande importância de 

evitar as extinções dessas espécies. 

Com relação à importância da atividade de campo para a aprendizagem significativa dos 

alunos, Seniciato e Cavassan (2004) comentam ser indiscutível que os problemas ambientais 

devam estar entre os assuntos prioritários na sociedade moderna e que as aulas de campo são um 

instrumento eficiente para o estabelecimento de uma nova perspectiva na relação entre o homem e 
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a natureza, buscando através de atividades educativas em ambientes naturais um auxílio para a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos. 

3.3. Em relação à entrevista aos professores 

A pesquisa foi realizada com professores de ciências que trabalham com educação 

ambiental, ao serem perguntados sobre seu conhecimento sobre o bioma campinarana o professor 

A disse que contextualiza os assuntos repassados aos alunos apresentando exemplos presentes na 

sua realidade, enquanto que o professor B relatou o desconhecimento do tipo de vegetação 

denominado campinarana. Quanto aos projetos ambos os professores não desenvolvem projetos de 

educação ambiental ou qualquer outro que se relacione ao assunto. O professor A ao ser 

entrevistado disse saber da extração de areia e que, a temática pode ser utilizada como exemplo em 

sua aula; já o professor B tem conhecimento da extração de areia, porém não relaciona em suas 

aulas com os problemas ambientais ocorridos na vegetação do município, devido sua pouca 

experiência na docência. Sobre a extinção do bioma campinarana o professor A relatou que sabe 

da perda da vegetação local, e o professor B relata que desconhecia essa informação. Os professores 

relatam na entrevista que gostariam de envolver este tema em suas aulas, por meio de projetos, 

palestras e aulas práticas relacionados com a educação ambiental. 

Acredita-se que os professores não exploram assuntos relacionados ao bioma campinarana 

devido à falta de conhecimento técnico, pois trabalhos dessa natureza demandam dominar outras 

áreas do conhecimento. 

Ao analisar o relato do professor A, pode-se perceber que, o mesmo, demonstrou mais 

domínio do conteúdo em relação ao tema proposto a ele nos questionários. Mesmo nunca 

trabalhando com os seus alunos em projetos relacionados à perda do bioma campinarana que está 

distribuído em manchas no seu município, ele soube contextualizar essa realidade com os 

conteúdos repassados em sala de aula, pois conhecia a atividade exploratória da realidade da 

vegetação que se encontra no areal. Já o professor B, não tinha nenhuma informação sobre o que 

estava acontecendo com os impactos ocorridos nos solos do areal do município; com essa falta de 

informação ele consequentemente não contextualizava essa realidade com seus alunos. 

Segundo Carvalho (2006), a Educação Ambiental é considerada inicialmente como uma 

preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de conscientização, que seja capaz de 

chamar a atenção para a má distribuição do acesso aos recursos Naturais, assim como ao seu 
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esgotamento, e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. Na Rio-92, a 

Educação Ambiental foi definida como uma educação crítica da realidade, cujos objetivos são: 

fortalecimento da cidadania para a população como um todo, e não para um grupo restrito, 

concretizando-se pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres e de se 

converter, portanto, em ator corresponsável na defesa da qualidade de vida; estabelecer uma 

educação que seja crítica e inovadora, em dois níveis: formal na escola e não formal fora da escola 

(DIAS, 2004). 

O professor B, por desconhecer a realidade da vegetação que está presente no areal de 

Igarapé-Miri/PA, acaba não relacionando as suas aulas com o seu cotidiano e fica preso ao livro 

didático sem, muitas vezes, contextualizar os problemas ambientais que, na prática poderiam ser 

explorados na própria região, valorizando degradações ambientais do município. 

Segundo Guimarães (1995), o conteúdo escolar é a apreensão sistematizada (conhecimento) 

de uma realidade. Se, em uma aula, o educador restringir-se apenas ao conteúdo pelo conteúdo, 

não o relacionando com a realidade, estará descontextualizando esse conhecimento, afastando-o da 

realidade concreta, tirando-lhe o significado e alienando-o. 

3.2. Em relação à entrevista realizada aos moradores da comunidade.  

Em relação à pergunta realizada aos comunitários para verificar que conhecimentos os 

mesmos tinham a respeito da campinarana, verificou-se que 60 % dos moradores reside a mais de 

30 anos no local. Dos entrevistados 70% relata que não se beneficia da extração da areia digo 

financeiramente ou através de emprego na atividade. Em relação às doenças provenientes da 

extração de areia 80%, relata que não houve aumento na incidência de doenças resultantes da 

atividade de exploração. Para 90% dos entrevistados não há contaminação da água, pois os rios 

ficam localizados longe da área de exploração.  

Houve o relato de 90% dos moradores que a paisagem foi muito modificada ao longo do 

tempo por efeito da extração da areia. Enquanto que 90% dos entrevistados afirma que o curso de 

rios não foi afetado com esta atividade. Em relação a vegetação, 50% da população não reconhece 

como importante e não utilizam para outros fins   em seu cotidiano, pois segundo eles essa 

vegetação é considerada sem utilidade, enquanto que os demais utilizam para fins de ornamentação 

doméstica e vestuários em danças folclóricas. 
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Observa-se que de acordo com os questionários aplicados aos moradores da comunidade 

localizada no entorno do areal do município, conclui-se que os impactos gerados pela atividade 

não intervêm no cotidiano dos entrevistados apesar da mudança na paisagem, caracterizada pela 

ausência da vegetação e presença de crateras com água empossada. 

A importância da educação ambiental na sociedade é um assunto fundamental para a vida 

de todos, constantemente encontramos situações em que pessoas presentes no meio social não 

conseguem exatamente entender quais os verdadeiros riscos e as proporções do mau uso dos 

recursos ambientais. Para SARMENTO (sd), não há como se negar que a educação ambiental é 

uma importante ferramenta, que serve de elo, entre o indivíduo e o meio no qual está inserido, 

buscando uma melhor relação sociedade-natureza, instigando a participação em ações que 

promovam hábitos sustentáveis. 

3.4. Florística 

Durante a pesquisa foram registrados entre os 2.474 indivíduos amostrados, 83 espécies 

distribuídas em 38 famílias botânicas. Dessas famílias, 8 destacaram-se com um maior número de 

indivíduos: Cyperaceae (33,3%), Ochnaceae (7,1%), Fabaceae (6,2%), Lentiburiaceae (5,8%), 

Melastomataceae (5,7%), Ericaulaceae (5,2%), Arecaceae e Poaceae, ambas com (4,3%).  

Dadas às informações, foi possível observar que a área P2 apresentou o menor diversidade  

com  dezoito (18) espécies, apesar de apresentar o maior número de individuos (1375), as familias 

mais representativas foram Cyperaceae (27,2 %), Ochnaceae (6,8 %) e Lentiburiaceae (5,8 %). 

Enquanto que a área P3 apresentou maior diversidade com 38 espécies e com cerca de 766 

individuos, cuja as famílias mais representativas foram fabaceae (5,7 %), Lomariopsidaceae e 

Cyperaceae, ambas com 3,6%.  

Acredita-se que a redução da diversidade na área P2 foi devida a redução do banco de 

sementes no solo, enquanto que a maior diversidade na área P3 foi ocasionada pelo revolvimento 

do solo expondo as sementes que se encontravam enterradas e dormentes, criando condições 

apropriadas de luz e temperatura para seu desenvolvimento. Outro evento que ocorreu na 

exploração intensiva foi a redução do horizonte do solo, que provocou redução da profundidade 

desse solo, favorecendo a inundação permanente mesmo na época menos chuvosa e acentuando-se 

no inverno amazônico.   
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Constatou-se a presença de famílias botânicas características da área, algumas encontradas 

com maior frequência, como as Arecaceae e Cyperaceae. Segundo Silveira (2003), afirmou que as 

Cyperaceae são características de áreas com bioma campinarana ou campina gramíneo-lenhosa 

restringe-se a pequenas faixas de vegetação, e apresenta um solo mais úmido e húmico. Essa 

vegetação tem o estrato herbáceo-arbustivo existe espécie de palmeira da família da Arecaceae, 

muito comum nas Florestas que se desenvolvem sobre areia branca, podendo ser observado nas 

análises amostradas 

 Plantas herbáceas, formando um tapete contínuo, representadas principalmente pelas 

espécies Syngonanthus fertilis (Eriocaulaceae), Rhynchospora barbata e Lagenocarpus rigidus 

(Cyperaceae) foram observadas por (FERREIRA et al, 2010). Essas espécies também foram 

encontradas na área P3, Lagenocarpus rigidus (2,6%), P2 Rhynchospora barbata (26,9%) e 

Syngonanthus fertilis (2,7%). 

A conservação dessas manchas de vegetação sobre areia branca na região de fronteira é 

uma medida estratégica para a garantia da manutenção das populações vegetais, algumas delas 

bastante reduzidas em seu tamanho. A região é ambiente preferencial para muitas espécies e pode 

alojar comunidades animais e vegetais únicos, e muitas espécies novas para a ciência, para o estado 

ou para o País, podem estar restritas a determinados tipos de vegetação encontrados apenas 

pontualmente na Amazônia. (SILVEIRA, 2003) 

Com todos esses resultados obtidos, entregamos a cartilha sobre a importância da 

campinarana para os professores das duas escolas com o intuito de sensibilizar o público escolar 

sobre as informações que encontramos pois, o professor é um importante mediador para a turma, 

então é ele que deveria assumir o compromisso de relacionar a realidade do discente com à 

educação ambiental.  

Santos (2007) verificou, que a ação direta do professor na sala de aula é uma das formas 

de levar a Educação Ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais no processo 

de sensibilização da sociedade dos problemas ambientais é o educador, porque este pode buscar 

desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à 

natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país. 

De modo geral, foi possível perceber que somente a Família Cyperaceae nas três áreas e 

juntamente com as Euriocaulaceae foram identificadas como bioindicadoras ambientais conforme 
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(FERREIRA et al, 2010). Distribuída em maior proporção na área P3 estava à família Fabaceae 

onde permitiu a constatação, pois, a área apresenta uma paisagem encharcada e com formações de 

crateras devido à extração de areia. 

 

4. CONCLUSÕES 

A coleta e identificação das espécies vegetais foram importantes para o conhecimento da 

flora presente no bioma de campinarana no município e permitiu também inferir que a exploração 

intensiva do homem tem alteração tanto na paisagem quanto na redução da diversidade de espécies, 

assim como de famílias de plantas. 

Durante a análise de resultados referentes à pesquisa realizada, constatou-se a presença de 

38 famílias botânicas, algumas encontradas com maior frequência, dentre essas espécies 

bioindicadoras de ambientes alterados como cyperaceae, Ochnaceae e lentiburiaceae. Assim como 

família de ambientes pouco alterados como Fabaceae e Lomariaceae. 

Através da análise da florística foi possível verificar as alterações ocasionadas pela 

exploração intensiva da retirada de areia na campinarana, que ocasionou possivelmente a redução 

do banco de sementes do solo, resultando na redução da diversidade vegetal. 

O estudo mostrou também a necessidade dos alunos do ensino fundamental visitarem 

espaços não formais, através de visita de campo orientada pelos professores na campinarana, com 

intuito de conhecer a realidade local do município, bem como dos professores buscarem as 

instituições de ensino superior localizadas na região para realizar parcerias através de projetos que 

auxiliem no desenvolvimento de atividades que dinamizem o ensino-aprendizagem nas escolas, 

através de desenvolvimento de metodologias que possam explorar didaticamente esses bioma. 

A comunidade precisa também conhecer sobre a importância do bioma para poder participar 

de ações que contribuam para sua preservação, evitando assim a alteração da paisagem e como 

consequência o surgimento de impactos que poderá alterar o modo de vida dos moradores locais.  
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RESUMO 

A interação entre homem e natureza se faz de forma constante, modificando a fisionomia das 

paisagens, os sistemas produtivos vigentes e, por conseguinte, os modos de vida dos grupos sociais. 

Neste sentido, busca-se entender quais os impactos socioambientais que a produção em larga escala 

de um produto como o dendê pode acarretar para comunidades e/ou municípios nos quais se 

instalam, sejam eles positivos ou negativos e quais as mudanças sociais e de consciência ambiental 

que os técnicos, donos e produtores precisam ter para se apropriarem desta produção de forma que 

os impactos não sejam maléficos. Assim, buscou-se através de análises bibliográficas e trabalhos 

de campo nas fábricas e na comunidade onde estas se localizam, com entrevistas e conversas 

informais, a compreensão do que representa a monocultura do dendê de uma forma geral, ao mesmo 

tempo em que procurou-se elencar quais concepções que podem ser levadas em consideração, em 

um estudo da paisagem modificada através do tempo e do território usado por políticas de 

desenvolvimento como a dendeicultura na Amazônia, tão presente nos mais variados lugares da 

região. Este trabalho justifica-se pela necessidade de estudos que evidenciem as transformações 

ambientais e sociais na região amazônica decorrentes da produção dos sistemas de monoculturas. 

A partir dos dados obtidos, constatou-se que o desenvolvimento da dendeicultura em Santo Antonio 

do Tauá, promoveu transformações no modo de vida das populações que foram inseridas nessa 

lógica produtiva, pois ao mesmo tempo em que se verifica um discurso em prol do 

desenvolvimento, constata-se também perdas imensuráveis. Portanto, ao analisar a inserção de 

sistemas produtivos na região, deve-se considerar como esta pode atuar na modificação dos modos 

de vida existentes e quais os danos ao ambiente, entendendo que homem e natureza interagem e 

dialeticamente transformam-se. 

 

Palavras-chave: socioambiental, dendeicultura e impactos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A interação entre homem e natureza se faz de forma constante e altera modos de vida, 

paisagens, meios físicos e sociais que em correlações sofrem impactos, indicando a necessidade de 

uma postura pela busca de conhecimentos sobre quais os elementos alteram o meio, assim como 
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quais as prioridades nestas questões. Dentre as tantas que se destacam, leva-se aqui em 

consideração os estudos de monoculturas, que alteram sociedades, mas também o ambiente ao qual 

se inserem. 

Atualmente, observa-se que a produção do dendê vem se disseminando em vários pontos 

da região amazônica, e de acordo com O relatório Expansão do dendê na Amazônia brasileira 

(2013) do Centro de Monitoramento de Agro combustíveis da ONG Repórter Brasil “destacam-se 

no Nordeste paraense empresas de médio e grande porte, como Agropalma, Biopalma, Vale, 

Yossan, Denpasa, Marborges, Dentauá, Petrobras/ Galp, ADM e Palmasa, além de outras de menor 

envergadura, ocupam, juntas, 140 mil hectares, com perspectivas de expansão para 329 mil ha até 

2020”. (Repórte Brasil, 2013 pg 5)  

Os espaços de produção da agricultura relacionados às monoculturas, como a do dendê, 

estão sofrendo grandes modificações quanto à forma e quantidade de produção ao longo dos anos, 

podendo-se entender que a pequena produção de outros suprimentos agrícolas está sendo 

diminuída, para que se tenha uma produção em larga escala desta oleaginosa, sendo esta pensada 

como a base para o desenvolvimento de uma agricultura sólida e eficaz ao que se propõe, ou seja, 

produz-se mais de uma só cultura e assim, se obtêm mais lucro. Isto então pode ser observado hoje 

também em Santo Antonio do Tauá, que trás uma realidade da dendeicultura forte e presente, tanto 

na comunidade a qual está instalada, que é  a chamada comunidade do km 12, como também 

impactando o município das mais variadas formas de dinâmicas socioambientais. 

 

1.1 O DENDÊ EM SANTO ANTONIO DO TAUÁ 

Das muitas indústrias presentes na região Amazônica, pode-se destacar aqui as que são 

instaladas no município estudado, sendo berço de desenvolvimento para Dentauá e Denpasa, 

fábricas que tem como base a produção e uso do dendê, implicando as varias modificações sociais 

e ambientais que podem e devem ser pesquisadas, para que se possa entender as dinâmicas e 

mudanças existentes  a partir do uso da terra.  

Para a melhor compreensão de tal assunto, tem-se abaixo o mapa de localização das 

fábricas, indicando em um primeiro momento a proximidade e onde as mudanças podem acontecer 

de forma mais intensa. 

Figura 1: Mapa de localização das fábricas DENPASA e DENTAUÁ – Santo Antonio do Tauá. 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Elaboração: Josimar Antonio S. 

Viegas (2015). 

 

É nessa perspectiva que Nahum e Bastos (2014) compreendem que o cultivo do dendê 

constitui um evento, pois reorganiza a paisagem, a configuração territorial, a dinâmica social, enfim 

o espaço geográfico ou território usado. Para reafirmar que a prática do monocultivo trás diversas 

mudanças no espaço. 
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Neste primeiro contato com a representação da realidade, ambientalmente destaca-se, 

através dos relatos dos donos das fábricas e trabalhadores antigos, que houve durante um longo 

período de tempo o despejo de resíduos sólidos nos igarapés, que ocorreu de forma intensa no 

momento inicial de produção na DENTAUÁ. Esta tem aos fundos da fábrica um curso d’água que 

por ali passa, e de acordo com dados da mesma, os resíduos eram ali deixados. No entanto, além 

da poluição através do óleo nas águas do igarapé, hoje este mesmo curso d’água sofreu um processo 

de encanamento com grandes tubos aos fundos da fábrica, que também se expande em maquinários 

e desenvolvimento estrutural, elucidando as modificações que podem impactar aquele meio, 

ajudando no assoreamento deste igarapé.  

Outro exemplo de poluição como pode ser visto na figura 2 se da pelo despejo dos cachos 

do dendê que são descartados na DENPASA, e que são deixadas em uma parte afim nos fundos da 

fábrica, e depois são queimados, impactando diretamente o clima, assim como o solo, entre outros.  

Figura 2: Descarte dos cachos já extraídos 

  

Fonte: COSTA, 2015. 

 Os impactos gerados pelas fábricas são diversos e interferem diretamente na 

qualidade ambiental da comunidade local, mediante disso de acordo com Teresa Emídio (2006, pg 

155). 

O conceito de qualidade ambiental está vinculado, portanto, diretamente à avaliação das 

condições das intervenções antrópicas sobre o ambiente. Ou seja, se as posturas são ou 

não adequadas, gerando impactos sobre os ecossistemas existentes ou favorecendo a 

conservação ambiental. 
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Vale ressaltar, que o meio ambiente afetado traz diversas interferências também na 

qualidade de vida do homem.  

Estas questões das fabricas e da consciência ambiental, também ligam-se uma construção 

de um debate sobre a produção, o uso do solo e os impactos, pois alguns autores tratam essa 

monocultura somente de forma positiva por se tratar de reflorestar áreas degradas, mas omitem a 

existência de áreas que são desmatadas para que se possa plantar esta palma, retirando a vegetação 

antes existente. 

 Assim, o que os produtores buscam além de tudo é se desenvolver, muitas vezes sem pensar 

nos impactos, o que indica que os empreendedores precisam muito mais de terra e capital, e que 

hoje, pode-se afirmar, que tem o apoio muito maior do Estado e seus programas, principalmente 

através dos bancos financiadores do cultivo do dendê, o que torna este ciclo cada vez mais forte. 

O crescimento de áreas ocupadas pela produção do dendê se da das mais diversas formas, 

entre elas: a produção em larga escala da própria fabrica, com extensões de terra da mesma, como 

também, por conseguinte, pois estão inclusos em projetos futuros da DENPASA com produções 

de agricultores familiares, vistos por estes empreendedores como a grande promessa no 

desenvolvimento desta produção. 

 

2. METODOLOGIA 

A área de estudo é composta por uma delimitação territorial de uma comunidade, como já 

mencionado anteriormente, abarca duas fábricas, mas que de forma direta também envolve o 

município no que se trata da economia que o rege, a dendeicultura já se faz presente como um dos 

mais importantes componentes do giro econômico municipal. 

Para tanto, a pesquisa se desenvolveu a partir da análise de dados primários e secundários. 

Os dados primários foram obtidos em pesquisa bibliográfica e documental disponíveis na internet 

e nas bibliotecas da UFPA. Os dados secundários são oriundos de entrevistas estruturais e 

semiestruturais no locus de pesquisa, além de registros fotográficos e observações em campo. 

Foram realizadas cerca de 100 entrevistas tanto com trabalhadores que participam diretamente na 

produção nas fábricas, como também com moradores que não atuam diretamente nesse sistema 

produtivo, mas que sofrem indiretamente com o espraiamento da dendeicultura. De posse desses 

dados procedeu-se a sistematização do trabalho, que aliado a análise teórica sobre meio ambiente 
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e o território que o abriga, possibilitou o entendimento das mudanças ambientais e sociais presentes 

na área de estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para entender as transformações que vêm ocorrendo a partir da inserção da dendeicultura 

em Santo Antônio do Tauá, fez-se necessário elencar dados que possibilitassem apreender o 

contexto no qual essa atividade se desenvolve, assim como, quem são os atores sociais que 

participam desse processo. Para tanto, foram realizadas cerca de 100 entrevistas, tanto com 

moradores do município e da comunidade do km 12 que não participam diretamente na produção 

das fábricas, mas que de alguma forma são impactados pelo processo de adesão da dendeicultura, 

quanto com funcionários destas, para saber de que forma estão sendo incluídos no processo.  

Na pesquisa realizada com os funcionários foi utilizado um questionário no qual se dedicou 

a entender de onde estes trabalhadores são originários, ou seja, sua naturalidade, assim como a 

renda das famílias que dependem principalmente deste emprego. Foram perguntadas: a 

naturalidade, onde residem atualmente, os últimos trabalhos, fontes de renda da família e há quanto 

tempo trabalha na fábrica. 

Já com os moradores da comunidade houve mais conversas informais de como estas 

indústrias mudaram a vida deles, ou se não, e quais as possíveis mudanças positivas ou negativas 

no meio ambiente, de acordo com suas concepções empíricas. 

Percebe-se então o destaque do território considerado como palco destas relações que terão 

intensidades e momentos diferentes, dependendo da localização, do modo de produção e até do uso 

e abuso do poder, pois este é o elemento central quando se propõe a observação de relações em 

determinados territórios, que se tornam tão individuais e ao mesmo tempo tão coletivos. 

Desta forma, os empregos destinados pelas duas fábricas abrangem uma grande parcela dos 

moradores deste município, no entanto pode-se observar que a DENTAUÁ, tem 90% de seus 

empregos destinados a moradores de Tauá; já a DENPASA, contém também muitos moradores de 

municípios vizinhos, como: Inhangapí, Castanhal, São Caetano, Colares, entre outros. 

Estando este cenário na inserção do dendê cada vez mais estabilizado, tem-se a ideia de um 

campo desenvolvido do ponto de vista dos elementos do urbano, que se caracterizam 

principalmente por tecnologias, empregos e também um grande desenvolvimento aos olhos do 
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capital, pois se tem mais investimentos, geração de renda e assim uma circulação cada vez maior 

do mesmo.  

Assim, o que primeiramente chama a atenção dos moradores quanto às fabricas, é a oferta 

de empregos relacionada à melhoria de vida, pois esse é um ponto crucial no sistema de produção. 

Para tanto a empresa DENTAUÁ possui uma estimativa de empregos disponibilizados para 

moradores tanto do município quanto de outros próximos, 110 operando dentro da fábrica, com 

máquinas, área administrativa, cozinha, entre outros, e 80 fora dela, no campo, plantando e 

colhendo os frutos da produção. Já na DENPASA tem-se 46 dentro e 64 fora, totalizando assim, 

com uma junção das duas empresas 300 pessoas trabalhando para estas, o que já mostra a grande 

importância econômica e comercial destas no município estudado. 

No mais, os gerentes das fábricas, assim como os trabalhadores mais antigos, diante do 

tema ambiental, tratam na maioria das vezes como se não tivessem a noção de que as modificações 

que realizam podem impactar aquele meio, ajudando no assoreamento do igarapé anteriormente 

citado e até mesmo podendo provocar contaminação da água, mudanças de qualidade do solo, entre 

outras. 

Impactos como estes são em decorrência do cultivo da monocultura que é o plantio 

extensivo de um único vegetal. Ela traz desvantagens ambientais, ocorrem porque exaure o solo 

com o tempo e reduz a biodiversidade. As desvantagens sociais ocorrem porque reduz o uso da 

mão-de-obra no campo e afugenta as populações rurais (Planeta Sustentável, 2007) 

 

4. CONCLUSÕES 

Muitos municípios do Pará, já utilizam esta forma de produção, através dos pequenos 

agricultores, visto como uma alternativa viável de renda, pois analisando a realidade de municípios 

do nordeste paraense observa-se a precariedade e deficiência quando se trata de conseguir renda 

para o sustento da família, deixando a desejar e tornando assim este processo de inserção do 

agricultor na cadeia produtiva do dendê um tanto fácil. 

Por este lado, então a visão de desenvolvimento econômico dos empreendedores de 

encontro com a necessidade dos pequenos agricultores, “unindo o útil ao agradável”, 

transformando o estado do Pará no maior produtor de dendê da Região Amazônica, mas também, 

transformando modos de vida e culturas do campo ao qual se insere. 
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Estes se unem em prol de um desenvolvimento que pode mudar vidas, mas que também 

podem causar perdas imensuráveis. Entretanto é um risco que se corre, pois não existe aquele que 

não busque a melhoria, podendo-se entender que as técnicas adentram territórios e muitas vezes se 

impõem como modo de ser, alterando o meio e muitas vezes tornando mudanças irreversíveis. 

De tal maneira entende-se que os subsídios inseridos no campo atual, tomam partida de um 

meio técnico que se insere neste buscando a mudança, das mais variadas formas desde a estrada de 

terra que recebe o asfalto até o bom emprego que pode ser garantido num futuro que pode ser bem 

próximo. Por isso, DENTAUÁ e DENPASA, são instrumentos desse processo de mudança que 

ocorre desde suas instalações na comunidade do km 12, refletindo assim uma realidade do 

município de Tauá, que atém em seu próprio hino, ensinado e cantado nas escolas, demonstra a 

importância do dendê para os que neste moram, através das seguintes estrofes: “do continente 

africano, palmáceas vieram pelo mar, óleo tempero, dendê, és riqueza do Tauá”. Assim se 

demonstra também o destaque desta cultura do dendê no município aqui pesquisado. 
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RESUMO  

 

A espécie Nectandra cuspidata Nees, pertence família Lauraceae, é uma árvore bem distribuída do 

Brasil, encontrada desde o sul do México até o Paraguai. A produção de espécies florestais 

demanda o conhecimento sobre melhores substratos e o consequente crescimento inicial dessas 

mudas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. Objetivou-se avaliar o feito dos diferentes substratos na 

sobrevivência e  crescimento de mudas de N. cuspidata Nees. Os substratos utilizados foram: T1 - 

Terra preta (testemunha); T2 - terra preta + vermiculita + casca de arroz carbonizada (2:1:1); T3 - 

terra preta + substrato comercial (1:1); T4 - terra preta + substrato comercial + esterco bovino 

(1:1:1); T5 - terra preta + casca de castanha (1:1); T6 - terra preta + casca castanha + esterco bovino 

(1:1:1);  T7 - terra preta + caroço de açaí (1:1); T8 - terra preta + caroço de açaí + esterco bovino 

(1:1:1). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 5 repetições de cinco plantas 

por tratamento (substratos), totalizando 200 plantas. Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

Altura da planta (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC) e porcentagem de 

sobrevivência. Foi observado que a adição do esterco bovino nos tratamentos T4, T6 e T8 obteve 

resultados inferiores para os valores médios de altura da planta, diâmetro do caule e números de 

folhas por planta quando comparados aos demais tratamentos. Os substratos contendo terra preta e 

caroço de açaí na proporção de 1:1 v/v, são uma boa alternativa para a formação de mudas de N. 

cuspidata. 

 

Palavras-chave: Espécie florestal. Produção de mudas. Esterco bovino. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A família Lauraceae é constituída por árvores, arbustos e uma herbácea, com cerca de 52 

gêneros e 2.750 espécies (ALVES; SARTORI, 2009). No Brasil ocorrem 22 gêneros e 390 espécies 

(BARROSO et al., 2002). Dentre as espécies presentes no Brasil está a Nectandra cuspidata Nees., 
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sendo uma das mais frequentes e bem distribuídas do gênero, encontrada desde o sul do México 

até o Paraguai (ROHWER, 1993). 

 A N. cuspidata Nees é uma árvore com 5 a 9 m de altura, de folhas alternas nos ramos e 

ápice dos râmulos, lanceolada ou elíptica (ZANON et al., 2009). Conhecida popularmente como 

Louro preto, possui uma grande produção de frutos comestíveis, além disso, estudos vêm se 

desenvolvendo para verificar o potencial da espécie na produção de bioenergia. Segundo Ferraz 

(2015) as espécies do gênero Nectandra são muito utilizadas na medicina popular com sua 

atividade diurética, antirreumática e digestiva. 

O desenvolvimento de estudos e pesquisas no setor florestal, visando o manejo adequado 

de produção de mudas e altas produtividades, possibilita a ampliação da participação dessas 

espécies no mercado. Para a produção adequada de mudas, entre vários fatores a serem 

determinados, a escolha do substrato adequado para cada espécie possui notável importância no 

desenvolvimento da planta.   

Para Gonçalves (2000), as seguintes características são consideradas essenciais para um 

bom substrato: boa estrutura e consistência de forma a sustentar e acomodar as sementes durante a 

germinação e enraizamento; boa porosidade; boa capacidade de retenção de água; isento de 

substâncias tóxicas, inóculos de doenças e de plantas invasoras; deve ser bem padronizado; 

disponibilidade em quantidade adequada e custos economicamente viáveis. Contudo, as 

características desejáveis do substrato para produção de mudas, dificilmente é apresentada em 

apenas um material.  

O louro preto apresenta uma germinação irregular e um crescimento lento, o que motivou 

o desenvolvimento deste trabalho, com objetivo de avaliar o feito dos diferentes substratos no 

crescimento e sobrevivência de mudas de Nectandra cuspidata Nees. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido de março a junho de 2016 em casa de vegetação sob 50% de 

luminosidade, pertencente ao Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), Belém-PA. 

Foram selecionadas três árvores de N. cuspidata Nees com ocorrência natural no campus 

da UFRA, as quais tiveram os frutos coletados e suas sementes beneficiadas. Posteriormente as 
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sementes foram semeadas em bandejas plásticas contendo substrato comercial (Germina Plant®) 

e terra preta (1:1) alocadas em bancadas sob condições de laboratório. Aos três meses após a 

semeadura foi feita a repicagem de 200 plântulas, com tamanho médio de 5 a 10 cm, para sacos de 

polietileno de 1,8 L preenchidos com diferentes substratos. 

Foram utilizados 8 tratamentos com formulações dos seguintes substratos: T1 - Terra preta 

(testemunha); T2 - terra preta + vermiculita + casca de arroz carbonizada (2:1:1); T3 - terra preta 

+ substrato comercial (1:1); T4 - terra preta + substrato comercial + esterco bovino (1:1:1); T5 - 

terra preta + casca de castanha (1:1); T6 - terra preta + casca castanha + esterco bovino (1:1:1);  T7 

- terra preta + caroço de açaí (1:1); T8 - terra preta + caroço de açaí + esterco bovino (1:1:1). 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 5 repetições de cinco plantas 

por tratamento, totalizando 200 plantas. Aos 40, 80 e 120 dias após a repicagem foram avaliados 

os seguintes parâmetros: Altura da planta (AP) com régua graduada em centímetros; número de 

folhas (NF); diâmetro do caule (DC), com paquímetro digital e  porcentagem de sobrevivência (PS) 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. As análises foram realizadas por meio do software 

ASSISTAT. Dados em porcentagem foram submetidos à transformação arc sen (x/100)1/2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um modo geral, houve diferenças significativas nos índices de crescimento das mudas 

de N. cuspidata em função dos tratamentos (substratos) nos três períodos de avaliação. Aos 40 dias 

após a repicagem (Tabela 1) foram observadas diferenças estatisticas significativas para diâmetro 

do caule, menor para o T8 (1,16 mm) e número de folhas por planta, com menores valores 

observados no T4 e T8, de 4,8 e 4,3 respectivamente. Nessa época, a altura da planta e porcentagem 

de sobrevivência das mudas foram estatisticamente semelhantes entre os tratamentos. 

A partir da segunda avaliação, aos 80 dias após a repicagem pode-se observar que os 

tratamentos T2, T3, T5 e T7 obtiveram melhores resultados para os valores médios de altura da 

planta, com 13,91, 13,81, 14,18 e 15,82 cm, respectivamente. Para o diâmetro do caule destacaram-

se os tratamentos T3 (2,04 mm), T5 (2,04 mm) e T7 (2,23 mm), diferenciando-se dos demais 

tratamentos. Em relação ao número de folhas por planta os tratamentos que obtiveram melhores 

resultados foram T2 (8,6), T3 (9,4), T5 (10,5), T6 (9,6) e T7 (11,2) (Tabela 1). 
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De um modo geral, aos 80 dias pode-se observar que a testemunha e os substratos com 

acréscimo de esterco bovino em sua composição (T4, T6 e T8) obtiveram menores resultados para 

as características avaliadas, quando comparados aos demais tratamentos.  Uma possível explicação 

para o comportamento das mudas de N. cuspidata frente aos tratamentos orgânicos consiste ao fato 

de que o esterco bovino possui lenta liberação dos nutrientes para a cultura (SANTOS et al., 2009). 

Aos 120 dias, o T7 foi o substrato que mais se destacou na altura da planta, diâmetro do 

caule e número de folhas por planta (Tabela 1). Nesse mesmo período de avaliação, verificou-se 

que os substratos com esterco bovino em sua composição obtiveram menores porcentagens de 

sobrevivência quando comparado aos demais tratamentos.   

Outra possível resposta para baixo desenvolvimento de mudas de N. cuspidata ao 

acrescentar o esterco bovino em alguns substratos é condizente com a hipótese de que as espécies 

nativas, adaptadas as condições climáticas do meio, mostram crescimento pouco influenciado pelo 

nível de fertilidade do solo. Segundo Siqueira et al. (1995) essa restrição no desenvolvimento de 

plantas em relação à melhoria nos níveis de fertilidade do solo, pode ser indicativo de maior 

adaptação a solos pouco férteis, ou de rígido ajuste do crescimento às condições de baixa 

disponibilidade de nutrientes. 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a importância da escolha do substrato na 

produção de mudas florestais nativas de boa qualidade. A introdução de componentes alternativos 

ao solo tem sido muito utilizados, principalmente com o objetivo de reduzir custos na produção de 

mudas e aproveitamento de resíduos (OLIVEIRA et al., 2014). 

 

Tabela 3 – Médias de altura da planta (AP), diâmetro do caule (DC), número de folhas por planta (NFP) e 

porcentagem de sobrevivência (PS), formadas em diferentes substratos aos 40, 80 e 120 dias após a 

repicagem. 

Período de avaliação Tratamentos AP (cm) DC (mm) NFP PS (%) 

40 dias 

T1 9,94 a 1,31 ab 5,2 abc 92 a 

T2 11,03 a 1,22 ab 6,4 ab 100 a 

T3 11,29 a 1,52 a 6,6 a 100 a 

T4 9,17 a 1,25 ab 4,8 bc 88 a 

T5 10,60 a 1,39 ab 6,7 a 100 a 

T6 10,73 a 1,35 ab 6,1 ab 100 a 

T7 10,91 a 1,46 ab 6,2 ab 100 a 

T8 10,05 a 1,16 b 4,3 c 84 a 

CV (%) 11,79 11,17 13,39 5,39 
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80 dias 

T1 12,00 bc 1,63 bc 7,5 bc 88 a 

T2 13,91 ab 1,68 bc 8,6 abc 100 a 

T3 13,81 ab 2,04 ab 9,4 ab 100 a 

T4 10,52 c 1,53 c 6,5 c 80 a 

T5 14,18 ab 2,04 ab 10,5 a 100 a 

T6 12,18 bc 1,69 bc 9,6 ab 92 a 

T7 15,82 a 2,23 a 11,2 a 100 a 

T8 11,83 bc 1,47 c 7,1 bc 84 a 

CV (%) 11 11,75 15,28 6,83 

120 dias 

T1 16,04 ab 2,25 b 10,0 b 88 ab 

T2 16,78 ab 2,14 b 11,4 b 100 a 

T3 16,46 ab 2,34 b 10,3 b 100 a 

T4 15,46 b 2,23 b 10,6 b 64 b 

T5 18,48 ab 2,40 b 12,6 ab 100 a 

T6 16,61 ab 2,34 b 12,3 ab 76 ab 

T7 19,90 a 3,12 a 14,9 a 100 a 

T8 17,35 ab 2,29 b 11,2 b 76 ab 

CV (%) 12,11 12,12 14,19 10 

CV- Coeficiente de variação. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste de Tukey 

(P>0,05). 

Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES 

Considerando todas as variáveis analisadas, o substrato contendo terra preta e caroço de 

açaí na proporção de 1:1 v/v foi o que mais se destacou, sendo uma boa alternativa para a produção 

de mudas de Nectandra cuspidata Nees. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição de nitrogênio e fósforo da serapilheira sob 

diferentes métodos de restauração florestal em áreas degradadas pela mineração. Os tratamentos 

utilizados foram: plantio de mudas arbóreas (PM) e indução da regeneração natural (RN), e como 

área de referência, um fragmento florestal (FF) na mesma área. A serapilheira foi coletada 

mensalmente nos três ecossistemas durante um ano em coletores de 0,25 m² para determinação das 

concentrações de N e P. A deposição de serapilheira foi maior no PM, RN e FF respectivamente. 

As concentrações de N e P (g kg-1), foram superiores na área de PM, sendo que, a precipitação 

pluviométrica e radiação solar apresentaram as maiores correlações com os teores.  
 

Palavras-chave: Recuperação ambiental, monitoramento florestal, ciclagem de nutrientes. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A mineração contribui significativamente para economia brasileira, gerando 

aproximadamente 2,2 milhões de empregos diretos (IBRAM 2012). O estado do Pará destaca-se 

por ser o principal produtor de bauxita do país, com cerca de 90% da produção nacional (LIMA & 

NEVES, 2014). Porém, a atividade minerária causa impactos ambientais, principalmente pela 

retirada da vegetação e das camadas superficiais do solo (BARROS et al., 2012; MACHADO et 

al., 2013), modificando a paisagem do ecossistema (ARAÚJO et al., 2005; Jesus et al., 2016).  
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O plantio de mudas de diversas espécies nativas tem sido um dos métodos mais utilizados 

no processo de restauração de áreas degradadas pela mineração (SALOMÃO et al., 2007). No 

entanto, é considerado oneroso e não garante o sucesso do projeto.  

Durante o processo de restauração, independentemente do método utilizado, é necessário a 

execução de monitoramentos periódicos, para isso, analisa-se alguns indicadores de desempenho, 

confirmando o emprego das técnicas utilizadas ou até mesmo adequá-las, com intuito de acelerar 

o processo de revegetação (MARTINS, 2013). 

A serapilheira é um desses indicadores, a qual é formada pela deposição de folhas, galhos, 

material reprodutivo e carcaças de animais. É encontrada superficialmente no solo de ecossistemas 

florestais, sendo a principal via de entrada e saída de nutrientes (RODRIGUES et al., 2010; 

MARTINS, 2013). A serapilheira contribui para a formação e manutenção da fertilidade dos solos, 

por meio do processo de decomposição (VITOUSEK & SANFORD, 1986; SOUZA & DAVIDE, 

2001), sobretudo nas florestas amazônicas, consideradas naturalmente pouco férteis (LOPES & 

GUILHERME, 2007; SELLE, 2007; QUESADA et al., 2011).  

 O conhecimento da concentração dos nutrientes advindos da serapilheira é importante para 

escolha das espécies consideras chave na recuperação de áreas degradadas, pois a baixa qualidade 

nutricional do material vegetal influencia de maneira negativa e a longo prazo a fertilidade do solo, 

prejudicando a restauração das mesmas (PAUDEL et al., 2015). Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a deposição de nutrientes da serapilheira em áreas de mineração de bauxita sob 

diferentes métodos de restauração florestal, no município de Paragominas, no estado do Pará.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido na empresa Hydro Paragominas, localizada no nordeste do 

estado do Pará, no Platô Miltônia 3 (3°15'38"S e 47°43’28”W) a uma altitude de 150 m, estando a 

70 Km da sede municipal de Paragominas.  

O clima da região é do tipo Awi, segundo a classificação de Köppen, caracterizado como 

quente e úmido, com estações de chuva e de seca bem definidas e com temperatura média entre 

26,7 °C (SILVA & SANTANA 2014). O índice pluviométrico anual da região varia de 857,8 a 

2.787 mm, com o período mais chuvoso entre janeiro e maio (RODRIGUES et al. 2003). Os solos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Classificação_climática_de_Köppen-Geiger
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predominantes são Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Plintossolos, Gleissolos e 

Neossolos (RODRIGUES et al. 2003). 

 

2.1.1. Caracterização dos ecossistemas 

 Foram selecionadas três áreas para coleta da serapilheira: duas áreas em processo de 

restauração florestal (A1 - plantio de mudas arbóreas nativas (PM); A2 - indução da regeneração 

natural (RN); e uma área de referência A3 -  fragmento florestal (FF), localizado próximo as duas 

áreas (300 m).  

 

a) A1 - Plantio de mudas arbóreas nativas (PM)  

O plantio foi realizado em uma área de 20 ha, onde procedeu-se a reconformação do terreno, 

subsolagem com aplicação de fosfato natural reativo (33% P2O5 total e 10% P2O5 solúvel em ácido 

cítrico 2%), no fundo do sulco, e o espalhamento do topsoil, que ficou armazenado em leiras 

durante aproximadamente um ano. Além disso, foram aplicados 800 kg ha-1 de calcário dolomítico 

em área total e 200 g por cova de adubo NPK (06:30:06) mais micronutrientes (0,5% B, 0,5% Cu, 

0,5% Zn) e 2,5 kg de composto orgânico por cova.  

O plantio das mudas foi realizado em maio de 2009, em sistema quincôncio, com 

espaçamento de 3 x 3 m, em covas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Foram utilizadas inicialmente 105 

espécies, pertencentes diferentes grupos ecológicos. Para a manutenção inicial do plantio, foram 

realizados o controle de formigas cortadeiras e duas capinas manuais em área total durante o 

primeiro ano.  

O ecossistema tem 7 anos de idade, com altura média do estrato superior de 

aproximadamente 5 m, e espécies distribuídas em 23 famílias. As cinco espécies com os maiores 

Índice de Valor de Importância – IVIs (%) são: Chloroleucon acacioides (Ducke) Barneby & J.W. 

Grimes (Fabaceae) (12,02), Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz (Fabaceae) (11,07), Inga alba 

(Sw.) Willd. (Fabaceae) (11,00), Mimosa schomburgkii Benth. (Fabaceae) (10,99), Ceiba 

pentandra (L) Graertn. (Malvaceae) (10,99). 

 

A2 - Indução da Regeneração Natural (RN) 
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Os procedimentos realizados no ecossistema de indução da regeneração natural consistiam 

na reconformação do terreno e no espalhamento do topsoil em área total, com posterior isolamento 

da área.  

O ecossistema tem 7 anos de idade e possui 26 espécies com altura média do estrato superior 

de 3,5 m, distribuídas em 12 famílias com hábito predominantemente arbóreo. As espécies 

predominantes com maior IVI (%) são: Croton matourensis Aubl. (Euphorbiaceae) (55,94), Vismia 

guianensis (Aubl.) Choisy (Hypericaceae) (43,98), Cecropia sp. (Urticaceae) (42,24), Byrsonima 

crispa A. Juss. (Malpighiaceae) (16,32), Solanum sp. (Solanaceae) (15,83). 

 

A3 - Fragmento Florestal (FF) 

Foi selecionada uma área de aproximadamente 20 ha de um fragmento florestal, 

classificado como floresta primária de terra firme alterada, com último registro de exploração 

madeireira convencional em 2003, apresentando atualmente 11 anos pós exploração. 

Esse ecossistema possui 51 espécies com altura média do estrato superior de 7,5 m, 

distribuídas em 27 famílias, com espécies de hábito arbóreas, destacando-se com maior IVI (%): 

Croton matourensis Aubl. (Euphorbiaceae) (24,35), Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae) 

(23,39), Inga alba (Sw) Willd. (Fabaceae) (22,61), Chrysophyllum prieurii A.DC. (Sapotaceae) 

(21,25), Inga thibaudiana DC. (Fabaceae) (16,87).  

 

2.2 Métodos 

Para coleta de serapilheira, foram instalados coletores confeccionados de madeira e 

sombrite, com área de coleta de 0,25 m² (0,5 m x 0,5 m) e altura de 0,1 m, os quais foram alocados 

0,2 m acima da superfície do solo, para reduzir o contato com o mesmo. Em agosto de 2014, foram 

instalados 90 coletores (30 coletores em cada ecossistema de pesquisa), distantes 30 m entre si.  

As coletas foram realizadas mensalmente durante os meses de agosto de 2014 a setembro 

de 2015. Após a retirada da serapilheira o material foi transportado em sacos plástico para 

laboratório, onde foi colocado para secagem em estufa a 70°C por 72 horas. Posteriormente o 

material foi pesado em balança analítica de precisão de 0,01 g e triturado em um moinho de lâminas 

do tipo Willey, com peneira de 20 mesh. As amostras coletadas mensalmente foram 

homogeneizadas, para obtenção de três amostras compostas de cada área de estudo. A transferência 
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de nutrientes para o solo foi calculada pelo produto entre a massa seca total da serapilheira e suas 

respectivas concentrações.  

As concentrações dos macronutrientes Nitrogênio (N) e Fósforo (P), foram analisados no 

Laboratório do Museu Emílio Goeldi, seguindo o método descrito por Malavolta et al. (1997). 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e trinta 

repetições, sendo: T1 – plantio de mudas (PM), T2 – indução da regeneração natural (RN) e T3 – 

Fragmento Florestal (FF). Os resultados foram submetidos à análise de variância através do 

programa ESTATISTICA 9.0, havendo diferenças significativas entre os dados, as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados dos nutrientes 

também foram correlacionados com as variáveis precipitação pluviométrica, temperatura mínima, 

média e máxima, umidade relativa do ar e radiação solar global pelo teste de Pearson. Para 

confecção das figuras foi utilizado o programa SigmaPlot 10.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A deposição de serapilheira foi de 6,61, 10,75 e 11,83 Mg ha-1 ano-1 para o PM, RN e FF 

respectivamente, diferindo estatisticamente estre si (p<0,05). Esses resultados anuais estão 

próximos aos encontrados em outros estudos realizados na Amazônia em florestas de terra firme 

(BARLOW et al., 2007; SELVA et al., 2007; SILVA, 2014; ALMEIDA et al., 2015).  

De um modo geral, o N foi o elemento com o maior valor de concentração entre os meses 

de julho a novembro nos três ecossistemas. Esses resultados são explicados em decorrência do 

período considerado menos chuvoso na área de estudo, com precipitação média de 51 mm mês-1, 

segundo dados da estação meteorológica do Mineração Paragominas (MPSA) (Figura 1). Em 

contrapartida, a concentração do P foi maior no período de dezembro a março, meses considerados 

chuvosos, com média de 251 mm mês-1, corroborando com os resultados encontrados por Vital et 

al. (2004) de que as primeiras chuvas causam elevadas transferências de P contido na serapilheira 

para o solo (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxo da concentração média de macronutrientes da serapilheira em área de restauração florestal com método 

de plantio de mudas (PM), regeneração natural (RN) e um fragmento florestal utilizado como testemunha (FF). A - 

Nitrogênio; B - Fósforo 
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A concentração em g kg-1 de N (12,94) e P (0,68) foi superior na área de PM na maioria dos 

meses de avaliação (p<0,05), resultados que demostram a eficiência da aplicação de fertilizantes 

pré-plantio, dentre elas, a calagem, adubação NPK e a fosfatagem natural.  

Amazonas et al. (2011), comparando florestas em processo de restauração de 21 e 52 anos 

com uma floresta natural de referência, verificaram que a concentração de nitrogênio aumentava à 

medida que as florestas envelheciam, resultados que não foram observados neste trabalho, o que 

pode estar associado ao pouco tempo de restauração florestal, com apenas sete anos de idade. Além 

disso, Machado et al. (2016) relatam que espécies do grupo ecológico das pioneiras apresentam 

maiores teores de N em relação as espécies não pioneiras. Neste sentido, nas áreas de RN e FF 

tiveram um predomínio Croton matourensis, espécie pioneira de rápido crescimento e que pode ter 

contribuído possivelmente para maior concentração de N. 

O N é o mineral requerido em maior quantidade pelas plantas (SOUZA & FERNANDES, 

2006), por esta razão, a sua ciclagem por meio da decomposição da serapilheira torna-se 

fundamental para o desenvolvimento inicial de ecossistemas em processo de restauração florestal.  

As variáveis climáticas influenciam diretamente os teores de nutrientes da serapilheira 

(PROTIL et al., 2009; READ & LAWRENCE, 2003). Neste sentido, a precipitação pluviométrica 

e a radiação solar foram as que mais interferiram na sua qualidade (Tabela 1). A concentração de 

N apresenta correlação negativa com a chuva, sendo que, para algumas áreas, a correlação foi 
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significativa (p<0,05). Já o P obteve uma resposta inversa, com maiores concentrações a medida 

que a precipitação aumenta e a radiação diminuía (Tabela 1). 

Tabela 1. Correlação entre variáveis meteorológicas (precipitação pluviométrica; temperatura média, mínima e 

máxima; ponto de orvalho; umidade relativa; e radiação solar) e os teores de nutrientes em área de restauração florestal 

com método de plantio de mudas (PM), regeneração natural (RN) e um fragmento florestal utilizado como testemunha 

(FF). 

Nutrientes 
P. Pluviométrica T. Média T. Mínima T. Máxima  Pto. Orvalho UR Ra 

(mm) (°C) (%) (Kj m-²) 
N (PM) -0,56 0,45 -0,38 0,29 -0,32 -0,51 0,64* 

N (RN) -0,46 0,45 -0,56 0,32 -0,47 -0,59* 0,72* 

N (FF) -0,44 -0,06 -0,51 -0,01 -0,21 -0,28 0,67* 

P (PM) 0,49 -0,31 0,43 -0,15 0,24 0,40 -0,63* 

P (RN) 0,47 -0,38 0,27 -0,26 0,38 0,34 -0,19 

P (FF) 0,40 -0,33 0,26 -0,22 0,35 0,24 -0,05 
* correlações significativas a 5% de probabilidade de erro.   
 

Read & Lawrence (2003) encontraram correlação positiva da precipitação com o teor de P 

em florestas tropicais de Yucatan, no México. Segundo os mesmos autores e Machado et al. (2016), 

como a maior deposição foliar ocorre no período de maior radiação, o P é retranslocado no vegetal 

antes da abscisão foliar, uma estratégia adaptativa das plantas com o intuído de evitar perdas deste 

elemento.  

Diferente do N, o P diminui com o avanço da sucessão florestal e, por isso, após a 

deficiência hídrica H2O não é um elemento, ele é considerado o elemento que mais limita o 

crescimento das árvores nos ecossistemas florestais tropicais (VITOUSEK, 1982), sobretudo em 

solos em processo de construção, como é caso de áreas anteriormente degradadas pela mineração 

e com baixa concentração de P. A magnitude de transferência de nutrientes da serapilheira após 

um ano para PM, RN e FF seguiu a seguinte ordem decrescente: N > P. Machado et al. (2015), N 

foi o que obteve maior magnitude em floresta em estágio avançado de sucessão.  

Tabela 2. Transferência de nutrientes da serapilheira em área de restauração florestal com método de plantio 

de mudas (PM), regeneração natural (RN) e um fragmento florestal utilizado como testemunha (FF). 

Nutrientes 
Transferência (Kg ha-1 ano-1) 

  PM RN FF p-valor 

N 
Média mensal 7,393 (± 1,44) b 11,041 (± 1,36) a 12,300 (± 1,36) a 

0,0455 
Total  88,713 132,492 147,598 

P 

Média mensal 0,329 (± 0,05) 0,412 (± 0,04) 0,447 (± 0,03) 

0,1440 Total  3,949 4,957 5,368 
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Médias seguidas de seus respectivos erros padrões com letras iguais na linha não diferem estatisticamente 

pelo teste de Tukey (p<0,05).  

Os conteúdos de N da serapilheira foram maiores nos ecossistemas RN e FF, não havendo 

diferença entre si (Tabela 2). Apesar de não ter sido constatado diferença significativa (p>0,05), os 

conteúdos, teores ou concentrações (decidir) de P foram numericamente superiores no FF, seguido 

de RN.  

 

4. CONCLUSÕES  

As concentrações de nutrientes variaram entre os métodos de restauração florestal e entre 

estes e a floresta remanescente. A precipitação pluviométrica e a radiação solar foram as principais 

variáveis climáticas que afetaram as concentrações dos elementos durante um ano, principalmente 

do N. A transferência anual de N e P foi, no geral, maior nas áreas de indução da regeneração 

natural (RN) e do fragmento florestal (FF), sendo que, o N foi o principal elemento transferido na 

RN e FF. 
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RESUMO  
 

O tomate (Solanum lycopersium L.) é uma das hortaliças mais consumidas no mundo, sendo 

considerado um cultivo de grande importância no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de tomate (Solanum lycopersium L.) submetidas 

à interação com rizobácterias promotoras de crescimento em arroz. O delineamento utilizado foi 

inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos e cinco repetição com 25 sementes, sendo os 

tratamentos constituídos de sementes de tomate microbiolizadas com T1: água (controle); T2: 

isolado de Burkholderia pyrrocinia (BRM-3213); T3: isolado de Pseudomonas fluorescens (BRM-

3211); e T4: mistura dos isolados B. pyrrocinia (BRM-3213) e P. fluorescens (BRM-3211). Após 

a microbiolização, as sementes foram semeadas em papel filtro esterilizado e umedecido com água 

estéril, em caixas plásticas, a temperatura de 25ºC, por 14 dias. Foram avaliados: taxa de 

germinação (%), índice de velocidade de germinação, biometria, produção de massa fresca e seca 

da parte aérea e radicular. Os resultados obtidos mostram a eficiência do uso do biofertilizante na 

promoção do crescimento, destacando em sua maioria o tratamento com rizobactérias P. 

fluorescens, indicando o potencial de explorar os benefícios das PGPR para melhorar 

características das plantas de tomate. 
 

Palavras-chave: Hortaliça; biopromotor; interação.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O tomate (Solanum lycopersium L.) é uma das hortaliças mais consumidas no mundo, sendo 

considerado um cultivo de grande importância no Brasil, já que o país ocupa a oitava posição no 
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ranking mundial na sua produção e tem como destaque os estados de Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo (FAO, 2013; PARANÁ, 2016).  

Segundo Queiroz (2014), na fase de germinação e emergência das plântulas de tomate, as 

sementes devem recebem as melhores condições para que haja uma excelente germinação e 

favorecendo assim o desenvolvimento das mudas de boa qualidade. Conforme as características da 

planta e o avanço das pesquisas, a busca por condições ideais e de origem biologicamente natural 

vem ganhando espaço no mercado agrícola, sendo assim, o uso de biofertilizantes tornou-se uma 

alternativa viável para a agricultura, principalmente por não comprometer o meio ambiente 

(NADAI, 2015). 

Os microrganismos podem ser divididos em benéficos, prejudiciais e neutros. Dos 

benéficos, que podem influenciar no crescimento das plantas através do aumento da 

disponibilidade de nutrientes minerais (KAVIMANDAN & GAUR, 1971; LIFSHITZ et al., 1987), 

destacam-se as rizobactérias, as quais auxiliam nesse crescimento através da colonização radicular 

da planta (OLIVEIRA, 2012). As rizobactérias atuam como método alternativo para melhorar a 

eficiência do cultivo sem o uso de incrementos químicos, intensificando a produtividade através da 

ação nos processos fisiológicos das plantas. Segundo LUCY et al. (2004), as rizobácterias 

contribuem para o crescimento das plantas, aumento na taxa de germinação, crescimento de raízes, 

área foliar, absorção de água e mineral, tolerância ou resistência a estresses. 

Estudos como de Filippi et al (2011) e de Rêgo et al (2014) mostram que a inoculação com 

isolados de Burkholderia pyrrocinia (BRM-3213) e Pseudomonas fluorescens (BRM-3211), 

através da aplicação em sementes e na pulverização sobre as folhas, tem sido utilizado para 

promover o crescimento de plantas de arroz, influenciando diretamente no aumento da biomassa e 

produtividade. 

Os isolados de rizobactérias BRM-3213 e BRM-3211 alteram a taxa de germinação e os 

parâmetros de crescimento das plântulas de tomate, assim diante do exposto, este trabalho teve 

como objetivo testar a eficiência dos bioagentes previamente testados e selecionados na cultura do 

arroz na indução de germinação de tomate (S. lycopersicum L.). 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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O experimento foi conduzido no Laboratório de Proteção de Plantas (LPP) em Belém, Pará, 

Brasil. Foram testados dois isolados de rizobactérias, oriundas da coleção de microrganismos do 

LPP/UFRA. 

O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos e cinco 

repetição com 25 sementes, sendo os tratamentos constituídos de sementes de tomate 

microbiolizadas com T1: água estéril (controle); T2: isolados de B. pyrrocinia (BRM-3213); T3: 

isolados de P. fluorescens (BRM-3211); e T4: mistura dos isolados B. pyrrocinia (BRM-3213) e 

P. fluorescens (BRM-3211). 

As rizobactérias testadas, provenientes do banco de microorganismo do LPP, foram 

inoculados separadamente em placas de petri com meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) e 

incubadas durante 48 horas à 28 ∘C. Uma suspensão bacteriana foi subsequentemente preparada, 

utilizando-se água estéril, e ajustada a 550 nm de absorvância usando um espectrofotómetro (A550 

= 0,1 correspondendo a 108 CFU⋅mL-1). 

As sementes de tomate foram esterilizadas com ETOH a 70% e NaCl 2%, durante 1 minuto, 

e lavadas em água estéril durante 1 minuto. Em seguida, foram mergulhadas nas suspensões para 

cada tratamento, levadas a incubadora shaker a 115 rpm a 28 °C, durante 24 horas.  

Após a microbiolização, as sementes foram submetidas ao método de câmara de 

germinação que consiste no semeio das sementes (25 em cada repetição) em papel filtro esterilizado 

e umedecido com água estéril, em caixas plásticas (3,5 x 11 x 11), à temperatura de 25 ºC, sob luz 

branca com fotoperíodo de 12 horas, onde permaneceram por 14 dias após a semeadura. 

A Porcentagem de Germinação das Sementes (G%) e o Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG) foram calculados, através das fórmulas definidas por (CARVALHO, 2009; 

BORGHETTI & FERREIRA, 2004): 

 

 

 

 eq.1 
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Em que: 

G% = porcentagem de germinação de sementes; 

NG = número de sementes germinadas; 

TG = número total de sementes colocadas para germinar. 

 

 

   eq.2 

 

 

Em que: 

IVG = índice de velocidade de germinação; 

G1, G2, ..., Gn = número de  sementes  germinadas a cada dia; 

D1, D2, ..., Dn = número de dias decorridos da semeadura a primeira, segunda e última contagem.  

 

As avaliações biométricas foram: comprimento da parte aérea e radicular da plântula, 

realizada com o auxílio de régua graduada em milímetro (mm), sendo os dados obtidos expressos 

em centímetros, massa fresca e seca da parte aérea e radicular, obtida a partir do uso de uma balança 

analítica de precisão, obtida a partir de uma amostra de 14 plântulas de cada tratamento, após 

secagem em estufa de circulação de ar forçado a 60 °C durante 72 horas com uso de balança 

analítica de precisão.  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA), sendo as médias 

comparadas pelo teste de Duncan (𝑃< 0,05 e 𝑃< 0,1) em software Assistat. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Todos os tratamentos apresentaram taxa de germinação maior que 90% e se manteve 

constante ao longo dos dias, sendo a mistura com BRM-3211 +BRM3213 quem apresentou a maior 

porcentagem de germinação (99,2%), apesar de não haver diferença estatística quando comparado 

ao controle (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Taxa de germinação de sementes de tomate inoculadas com biopromotores: Controle (água), 

Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3213), Pseudomonas fluorensces (BRM - 3211) e Pseudomonas 
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fluorensces + Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3211 + BRM - 3213). As mesmas letras nas barras 

indicam que não há diferença significativa entre tratamentos pelo teste de Ducan (P>0,05). As barras 

representam o erro padrão das médias (P> 0,05). 

 

 

 Fonte: Autores (2016). 

 

Verificou-se também que todas as rizobactérias influenciaram no índice de velocidade de 

germinação (IVG) das sementes, (Figura 2). Mangmang (2014) encontrou resultados semelhantes 

em seu experimento com sementes de tomate e alface, e afirma que as sementes inoculadas com 

PGPR germinam mais rápidas em relação aos outros tratamentos. 

 

Figura 2 - Índice de velocidade de germinação de sementes de tomate inoculadas com biopromotores: 

Controle (água), Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3213), Pseudomonas fluorensces (BRM - 3211) e 

Pseudomonas fluorensces + Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3211 + BRM - 3213). 

 

 

 Fonte: Autores (2016). 
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Na biometria da parte aérea e radicular das plântulas de tomate, observou-se que não houve 

diferença significativa entre os tratamentos, pelo teste de Duncan (P>0,05). Entretanto, nos 

parâmetros Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA) e Massa Fresca da Parte Radicular (MFPR) 

observou-se a influência direta da BRM-3211 nas plântulas, estudos indicam que esse 

comportamento pode ser devido à capacidade de produção de fitormônios que atuam diretamente 

nos estágios iniciais de crescimento e desenvolvimento das plantas (BASHAN, 2010). 

 

Figura 3 - Massa fresca (g) de plântulas de tomate inoculadas com biopromotores: Controle (água), Burkholderia 

pyrrocinia (BRM - 3213), Pseudomonas fluorensces (BRM - 3211) e Pseudomonas fluorensces + Burkholderia 

pyrrocinia (BRM - 3211 + BRM - 3213). As mesmas letras nas barras indicam que não há diferença significativa 

entre tratamentos pelo teste de Ducan (P>0,05). As barras representam o erro padrão das médias (P> 0,05). 

 

 

 Fonte: Autores (2016). 
 

 

O tratamento coinoculado com as rizobácterias BRM-3213 e BRM-3211 e a BRM-3111 

isoladamente apresentaram maior incremento para a variável da Biomassa da Parte Aérea (BPA) e 

o tratamento coinoculado com as rizobácterias BRM-3213 e BRM-3211 diferiu significativamente 

do tratamento. (Figura 3). Mangmang (2014) também observou incremento na biomassa de 

plântulas de tomate quando as sementes eram submetidas ao tratamento prévio com rizobactérias. 
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Figura 4 - Biomassa (g) de plântulas de tomate inoculadas com biopromotores: Controle (água), 

Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3213), Pseudomonas fluorensces (BRM - 3211) e Pseudomonas 

fluorensces + Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3211 + BRM - 3213). As mesmas letras nas barras 

indicam que não há diferença significativa entre tratamentos pelo teste de Duncan (P>0,05). As barras 

representam o erro padrão das médias (P> 0,05). 

 

 
 Fonte: Autores (2016). 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

As rizobactérias promotoras de crescimento Burkholderia pyrrocinia (BRM - 3213), Pseudomonas 

fluorensces (BRM - 3211), assim como a mistura de Pseudomonas fluorensces + Burkholderia pyrrocinia 

(BRM - 3211 + BRM - 3213), influenciam de forma significativa na germinação e desenvolvimento inicial 

de Solanum lycopersium L. Os resultados deste estudo indicam o potencial de explorar os 

benefícios das PGPR como bioagentes para melhorar a emergência e estabelicimento de plântulas 

de tomate. 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa teve por objetivo realizar a caracterização morfológica de frutos de acessos de 

cupuaçuzeiro procedentes de plantios comerciais do município de Tomé-Açu, Pará, com vistas a 

conhecer sua variabilidade e identificar, preliminarmente, alguns desses materiais para 

aproveitamento no programa de melhoramento genético do cupuaçuzeiro. O experimento foi 

instalado na base física da Embrapa Amazônia Oriental em Tomé-Açu, Pará, sendo os acessos 

coletados no ano de 1995, em 13 propriedades produtoras de cupuaçu desse município. Para a 

caracterização do fruto foram utilizados os 18 acessos que compõem a coleção, com os frutos 

coletados nos anos agrícolas de 1997 a 2015. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

inteiramente casualizados com 10 repetições e cinco frutos por planta, em cada safra, tendo sido 

utilizado oito descritores: Comprimento do Fruto, Diâmetro do Fruto, Espessura da Casca, Peso 

Médio do Fruto, Porcentagem Relativa de Sementes, Porcentagem Relativa de Polpa, Porcentagem 

Relativa de Casca e Número Médio de Sementes. Foi observada variabilidade entre os acessos para 

todos os descritores empregados, indicando que os plantios comerciais detêm boa diversidade da 

espécie. Dentre os caracteres mais interessantes para o pré-melhoramento destaca-se o peso médio 

de frutos, onde os acessos 363, 367, 378, 382, 387 e 415 foram os mais relevantes. Para 

percentagem relativa de polpa os mais promissores foram os acessos 372, 374, 415 e 425. O acesso 

que reuniu as melhores características foi o 415, pois apresentou resultados promissores para ambas 

características, assim como para outras das variáveis analisadas neste estudo. Também foi possível 

obter o perfil de cada clone para os descritores empregados. Os componentes centesimais quando 

associados ao número médio de frutos permitirá identificar clones promissores para o programa de 

melhoramento genético do cupuaçuzeiro. 

 

Palavras-chave: Descritores. Fruteira nativa. Variabilidade.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum, pertencente à família Malvaceae, é uma fruteira 

de grande importância para a região Amazônica, sendo encontrada espontaneamente nas áreas de 
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mata do Sudeste do Pará e Noroeste do Maranhão na Amazônia Oriental brasileira (COSTA et al., 

2003). 

Os plantios pioneiros dessa espécie, plantados a partir da década de 70, mostraram-se ser 

altamente desuniformes, pois foram formados com sementes sem nenhum critério de seleção, 

apresentando com isso elevada susceptibilidade à patógenos e baixa produtividade (ALVES et al., 

1998). Entretanto, devido a essa variabilidade, esses plantios tornaram-se potenciais fornecedores 

de genótipos para os programas de melhoramento e de recursos genéticos do cupuaçuzeiro. 

O cupuaçu apresenta excelentes qualidades nutricionais em suas sementes e polpa, elevados 

teores de óleo, cujo valor econômico torna a exploração dessa espécie uma atividade altamente 

rentável, sendo, portanto, de grande importância a obtenção de variedades mais produtivas, o que 

pode ser obtido com o emprego de técnicas de melhoramento genético (ARAÚJO et al., 2002). A 

polpa tem grande importância como matéria-prima, podendo ser produzida nas épocas de safra, 

armazenadas em câmaras frigoríficas e processadas nos períodos mais propícios ou segundo a 

demanda do mercado consumidor (BUENO, 2002). 

A caracterização das coleções de cupuaçuzeiro permite que, materiais com muita 

similaridade genética sejam descartados ou intercambiados com outras instituições detentoras do 

germoplasma da espécie, enquanto aqueles pertencentes a diferentes grupos de similaridade sejam, 

adequadamente, conservados (DIAS e KAGEYAMA, 1991). Além disso, antes do lançamento de 

novas cultivares, há necessidade de disponibilizar uma lista mínima de descritores para a 

caracterização dos materiais que serão disponibilizados ao público (ALVES, 2002). 

Dentre os vários tipos de caracterização, a morfológica é a primeira realizada no 

germoplasma após sua incorporação às coleções, sendo realizada com base em variáveis 

qualitativas (observações) ou quantitativas (mensurações) de diversos caracteres morfológicos, 

denominados também de descritores morfológicos, os quais são facilmente observados a olhos nus. 

Tal atividade é essencial no manejo de coleções de germoplasma ex situ, a fim de descrever, 

identificar e diferenciar acessos de uma mesma espécie (BURLE & OLIVEIRA, 2010).  

Este trabalho teve por objetivo realizar a caracterização morfológica de frutos de acessos 

de cupuaçuzeiro procedentes de plantios comerciais do município de Tomé-Açu, Pará, com vistas 

a conhecer sua variabilidade e identificar, preliminarmente, aqueles materiais mais promissores 

para aproveitamento no programa de melhoramento genético da espécie. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento denominado Clones Elites II foi instalado na base física da Embrapa 

Amazônia Oriental, em Tomé-Açu, Pará, coordenadas de 2°35' 32'' S e 48°21' 22'' W. O clima 

apresenta-se como mesotérmico e úmido e corresponde ao tipo Ami da classificação de Köppen, 

com temperatura média de 26ºC, umidade relativa do ar em torno de 85% e precipitação média 

anual de 2.300 mm (BOLFE e BATISTELLA, 2011). 

Os acessos foram coletados no ano de 1995, mensurados em campo, após a colheita, em 13 

propriedades produtoras de cupuaçu do município de Tomé-Açu. Para a caracterização do fruto 

foram utilizados os 18 acessos que compõem a coleção (Clones Elites II), sendo os frutos 

amostrados entre os anos agrícolas de 1997 a 2015.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados com 10 

repetições. Foram analisados cinco frutos por planta, em cada safra. Em seguida, foram avaliados 

oito descritores: Comprimento do Fruto (Cfr.), Diâmetro do Fruto (Dfr.), Espessura da Casca (Eca), 

Peso Médio do Fruto (PMF.), Porcentagem Relativa de Sementes (%S), Porcentagem Relativa de 

Polpa (%P), Porcentagem Relativa de Casca (%C) e Número Médio de Sementes (Nº Sem.). 

Importante ressaltar que os resultados obtidos no descritor PMF advieram no momento da coleta 

do fruto. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade com o programa estatístico GENES (CRUZ, 2013).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização dos 18 acessos de cupuaçuzeiro através das oitos variáveis 

estão apresentados na Tabela 1. O comprimento médio dos frutos foi 220,2 mm com média mínima 

de 198,6 e chegando à máxima de 247,7 mm. O acesso 378 apresentou essa média máxima, mas 

não diferiu estatisticamente de outros 11 acessos (363, 366, 367, 371, 375, 377, 378, 382, 402, 406, 

412 e 415). 

 

Tabela 1 - Caracterização do fruto de clones de cupuaçuzeiro através das variáveis: Comprimento do Fruto 

(Cfr.), Diâmetro do Fruto (Dfr.), Espessura da Casca (Eca), Peso Médio do Fruto (PMF), Porcentagem 
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Relativa de Sementes (%S), Porcentagem Relativa de Polpa (%P), Porcentagem Relativa de Casca (%C), 

Número Médio de Sementes (Nº Sem.). 

Clone 
Descritores 

Cfr. (mm) Dfr. (mm) Eca (mm) PMF (g) %S %P %C Nº Sem. 

363 231.3 a 121.8 b 8.0 c 1702.5 a 14.4 a 39.7 b 43.3 b 32.0 a 

366 220.7 a 118.7 c 8.5 b 1598.5 b 14.0 a 38.6 b 45.6 a 33.6 a 

367 223.0 a 125.6 b 8.4 b 1731.5 a 14.7 a 39.3 b 43.3 b 30.9 a 

371 225.1 a 121.8 b 9.1 a 1583.8 b 13.5 a 36.3 c 48.7 a 27.2 b 

372 207.4 b 119.0 c 7.2 c 1445.1 b 15.2 a 42.6 a 40.4 b 31.1 a 

374 210.6 b 113.3 c 7.9 c 1375.7 b 14.2 a 41.6 a 42.8 b 31.1 a 

375 222.4 a 118.6 c 8.4 b 1566.5 b 14.4 a 40.3 b 42.8 b 33.6 a 

377 222.3 a 119.7 c 8.9 b 1595.7 b 14.4 a 35.8 c 48.1 a 33.7 a 

378 247.7 a 119.5 c 8.5 b 1736.4 a 15.4 a 36.8 c 46.0 a 32.8 a 

382 232.8 a 124.9 b 8.7 b 1843.4 a 12.5 b 40.1 b 44.9 b 32.0 a 

387 212.0 b 126.5 b 9.9 a 1674.3 a 13.8 a 38.2 c 46.1 a 28.7 b 

402 226.8 a 119.7 c 9.7 a 1640.5 b 15.2 a 39.1 b 44.4 b 33.5 a 

405 207.4 b 118.3 c 9.5 a 1462.7 b 13.5 a 37.0 c 47.6 a 26.8 b 

406 219.3 a 124.0 b 9.4 a 1616.0 b 13.6 a 36.2 c 47.7 a 29.5 b 

407 211.6 b 116.4 c 8.6 b 1443.1 b 13.6 a 37.9 c 46.0 a 27.8 b 

412 226.8 a 118.7 c 10.2 a 1552.6 b 12.3 b 33.4 c 50.4 a 30.5 a 

415 217.8 a 138.0 a 9.8 a 1983.1 a 10.0 c 41.3 a 47.3 a 25.8 b 

425 198.6 b 121.3 b 7.9 c 1349.6 b 14.8 a 42.6 a 42.1 b 32.4 a 

Média 220.2  121.4  8.8  1605.6  13.9  38.7  45.4  30.7  

C.V.(%) 9.5   5.7   13.0   16.0   11.8   8.3   7.5   15.0   

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem si, ao nível de significância de 5%, pelo teste de 

Scott-Knott. 

Fonte: Embrapa Amazônia Oriental. 

 

Quanto ao diâmetro dos frutos, o teste indicou um único acesso como destaque. O acesso 

415 apresentou 138 mm de diâmetro, resultado bem superior à média geral de 121,4 mm e 

aproximadamente 21% superior à menor média encontrada do acesso 374 (113,3 mm). 

Os valores médios apresentados para comprimento e diâmetro do fruto são superiores aos 

encontrados por Hernández e Garcia (2000) e Souza et al. (1999), e similares aos obtidos por 

Ramalho et al. (2015) ao realizar a caracterização morfométrica de frutos de cupuaçuzeiro 

coletados de dois cultivos particulares no município de Alta Floresta – MT, apresentando médias 

variando entre 19,75 e 23,50 cm em comprimento, e 8,90 e 10,70 cm em diâmetro. 

A espessura da casca apresentou resultados que variaram de 7,2 a 10,2 mm. Os materiais 

que obtiveram as maiores médias e destacaram-se foram os acessos 371, 387, 402, 405, 406, 412 e 
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415. O acesso 372 apresentou menor espessura de casca com 7,2 mm. A característica de casca 

fina pode ser importante para seleção visando o maior rendimento de polpa, entretanto, em campo 

é observado que plantas com a casca muito fina podem apresentar trincas após a queda do fruto, 

favorecendo a entrada de microrganismos e consequente deterioração da polpa (MATOS, 2007). 

Para a variável “Peso Médio do Fruto”, foram observados valores relativamente elevados e 

resultaram na média de 1605,5 g. Os frutos mais pesados foram encontrados nos acessos 363, 367, 

378, 382, 387 e 415. Dentre estes seis acessos, o material 415, novamente, diferenciou-se dos 

demais com média de 1983,1 g, resultando em uma diferença de mais de 600 g quando comparado 

à menor média do experimento. 

Foi analisada também a composição centesimal dos frutos, ou seja, a proporção em semente, 

polpa e casca do fruto. A porcentagem relativa de sementes não apresentou elevada distinção entre 

os materiais, pois quinze acessos não diferiram entre si estatisticamente, tendo suas médias 

oscilando entre 13,5 e 15,4%. Há pouco tempo atrás percentagem elevada de semente era uma 

característica indesejável, pois poderia reduzir o rendimento em polpa do fruto. Atualmente com a 

utilização para retirada de manteiga e, futuramente, para a fabricação de cupulate, essa variável 

passará a ser tão ou mais importante que a polpa. 

A porcentagem relativa de polpa é, atualmente, a característica mais importante para o 

melhoramento do cupuaçuzeiro, assim como, para diversas espécies frutíferas. Neste trabalho, o 

rendimento médio de polpa dos acessos foi de 38,7%. Os destaques foram os materiais 372, 374, 

415 e 425, com rendimentos de 42.6, 41.6, 41.3 e 42.6%, respectivamente. Calzavara et al. (1994) 

relata que o excelente potencial para a exploração do cupuaçuzeiro está relacionado ao valor da 

polpa, a qual corresponde a aproximadamente 40% do peso total do fruto. 

O rendimento da polpa reflete a qualidade da matéria prima, e varia com o formato do fruto, 

localidade de produção e período de colheita (CHITARRA, 1994; ROCHA NETO et al.,1999). 

Também merece destaque os trabalhos que tratam da seleção em via indireta do rendimento de 

polpa. Como através da seleção de genótipos que apresentam frutos com casca pouco espessa, ou 

até mesmo pela seleção de plantas que apresentam um menor rendimento de sementes. 

A percentagem relativa de casca apresentou dez acessos com as maiores médias e que não 

diferiram entre si. Foram eles os materiais 366, 371, 377, 378, 387, 405, 406, 407, 412 e 415. A 

média do ensaio foi elevada com 45,4% do fruto, superior até à média do rendimento de polpa. 
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Por fim, o número de sementes também apresentou diferença estatística entre os acessos. 

As maiores médias foram para os acessos 363, 366, 367, 372, 374, 375, 377, 378, 382, 402, 412 e 

425. 

Matos (2007) encontrou resultados inferiores aos deste ensaio, avaliando os mesmos 

caracteres em frutos de cupuaçuzeiro oriundos de plantios comerciais de duas fazendas no 

município de Ilhéus – BA. Lima (2013), por sua vez, relatou resultados similares ao deste estudo 

no tocante à composição centesimal com médias em sementes (14,2%), polpa (39%) e casca 

(42,16%), analisando frutos coletados em plantios comerciais do município de Manaus – AM. 

 
4. CONCLUSÕES 

Observou-se boa variabilidade no perfil dos acessos instalados no ensaio “Clones Elites II”, 

para grande parte dos descritores avaliados. Dentre os caracteres estudados, merecem destaque o 

peso médio dos frutos e o rendimento em polpa, por serem os mais visados no melhoramento 

genético de espécies frutíferas. Esses materiais poderão ser aproveitados no programa de 

melhoramento genético do cupuaçuzeiro, ressaltando o destaque principal ao acesso 415 que 

apresentou resultados promissores. E, por fim, este trabalho possibilitou a avaliação dos caracteres 

morfológicos do fruto do cupuaçuzeiro, expondo a relevância de tais descritores em uma prévia 

análise no processo de seleção de amostras para viabilidade no melhoramento genético. 
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RESUMO  

 

Bauhinia purpurea L. (Leguminosae-Caesalpinioideae) é uma árvore de médio porte com folha 

caduca nativa da Ásia. No Brasil é popularmente conhecida como pata-de-vaca. As suas folhas são 

atribuídas propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e antidiabéticas. As espécies conhecidas 

por pata-de-vaca possuem difícil delimitação taxonômica e sua estrutura anatômica é pouco 

conhecida. Nesse contexto, objetiva-se analisar a estrutura anatômica foliar de B. purpurea 

presente na região amazônica. O material foi coletado em jardim residencial, Belém, Pará. As 

folhas foram fixadas em FAA, incluídas em parafina e corada em azul de astra e safranina, é 

secionada transversalmente. A lâmina foliar apresenta epiderme uniestratificada em ambas as 

faces. Na face adaxial, as células são quadrangulares e na abaxial são heterodimensionais e 

papilosas. No mesofilo, o parênquima paliçádico, possui células alongadas e o lacunoso 

isodiamétricas. Os feixes vasculares possuem calotas de fibras em ambas as faces. A nervura 

central apresenta pequenas células epidérmicas, em relação ao restante da lâmina foliar. Nessa 

região, o córtex é parenquimático, composto de células arredondadas e esporádicos idioblastos. A 

margem possui forma terminal pontiaguda acompanhada de um grande feixe vascular. O pulvino 

proximal possui epiderme unisseriada com cutícula espessa, observa-se uma extensa região cortical 

constituída de células parenquimáticas com idioblastos. O pecíolo na porção mediana tem formato 

elíptico com epiderme unisseriada e cutícula delgada, possuindo duas projeções laterais na 

superfície adaxial, cada uma contendo um feixe vascular independente do tipo colateral e um 

grande feixe central e no parênquima cortical com idioblastos semelhantes aos da região do 

pulvino. Portanto, a elevada quantidade de idioblastos presentes nas diferentes regiões da folha 

corrobora Bauhinia purpurea como espécie bioativa e indica que este órgão possua considerável 

valor medicinal. 

 

Palavras-chave: Anatomia. Estruturas secretoras. Pata-de-vaca   

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Bauhinia L., pertencente à família Leguminosae-Caesalpinioideae, compreende 

aproximadamente 600 espécies, as quais são encontradas principalmente nas áreas tropicais do 

planeta, sendo a maioria das espécies de origem asiática, mas existem espécies nativas do Brasil, 

como B. longifolia (Bong.) Steud. e B. fosficata Link. São conhecidas popularmente como unha-

de-vaca ou pata-de-vaca (PINTO et al., 2005; GOLWALA; PATEL, 2009; NEVES, 2014).  

São árvores e arbustos com caule muito duro, com cascas fibrosas e folhas fendidas, 

formando dois lobos cuja forma lembra o rastro da pata de bovino. Dependendo de cada espécie as 

folhas podem variar entre arredondadas e pontiagudas (LORENZI; MATOS, 2008). 

De acordo com Neves (2014), as espécies são utilizadas como ornamental, sendo facilmente 

encontradas nas calçadas, pois suas flores vistosas, nas cores brancas e rosas ou as duas cores 

juntas, bastante perfumadas, tendo forma parecida com orquídeas.  

As folhas das espécies de Bauhinia são consideradas antidiabéticas, diuréticas e 

hipocolesteremiantes, uso mais comum no Brasil, também são atribuídas propriedades antifúngicas 

e antibacterianas, sendo empregadas para esse fim B. forficata Link e B. variegata L. 

(NOGUEIRA; SABINO, 2012).  

Na região amazônica, são empregadas no tratamento de diabetes nos estados do Acre, 

Amazonas e Pará (MING, 2006). Segundo o mesmo auto, as espécies são encontradas em muitas 

feiras e comércios a céu aberto, especialmente folhas, para uso como chá.  

O gênero contém diversas substâncias, como flavonoides livres e glicosilados, esteroides, 

ácidos fenólicos e alcaloides (NOGUEIRA; SABINO, 2012). 

Dentre as espécies Bauhinia purpurea L., é nativa do Sul da China, Malásia e Índia. Sua 

casca foi relatada como antibacteriana, antimalárica, antifúngica e anti-inflamatória 

(BOONPHONG et. al., 2007); as folhas indicadas como anti-inflamatórias e antipiréticas 

(ZAINUL et. al., 2007); e o tronco com propriedades antidiabéticas e adrenérgicos 

(MURALIKRISHNA et. al., 2008). 

Dados anatômicos para o gênero Bauhinia são escassos, destacando-se os trabalhos com B. 

microstachya (Raddi) J.F. Macbr. (DUARTE; DEBUR, 2003), B. forficata Link e B. variegata L. 

(LUSA; BONA, 2009). Apesar do grande interesse sobre composição química e o potencial 
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terapêutico que essa espécie desperta não há relatos na literatura botânica a respeito da plasticidade 

anatômica dos órgãos vegetativos de B. purpurea, sobretudo para espécimes ocorrentes na 

Amazônia. 

Nesse contexto, objetiva-se analisar a estrutura anatômica foliar de B. purpurea presente na 

região amazônica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. COLETA E HERBORIZAÇÃO 

 

Indivíduo fértil de B. purpurea (Figura 1) foi coletado na cidade de Belém-PA, em um 

jardim residencial, a amostra com flor e fruto foi incorporado ao herbário IAN da Embrapa 

Amazônia Oriental sob número de registro IAN-185836. Para o estudo anatômico, amostras de 

folha da planta adulta do mesmo indivíduo foram processadas no laboratório de anatomia vegetal, 

na Coordenação de Botânica, do Museu Paraense Emílio Goeldi – LAVEG/MPEG. 

 

Figura 1-Espécime de Bauhinia purpurea L. 
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Fonte: Sebastião Júnior, 2016. 

 

 

2.2. FIXAÇÃO E ESTOCAGEM 

 

Fragmentos do terço médio do limbo foliar, pecíolo e pulvino proximal foram fixados, sob 

vácuo, em FAA (formaldeido, ácido acético e etanol 50% GL) durante 24hs, desidratado e estocado 

em Álcool Etílico 70% GL (JOHANSEN, 1940). 

 

2.3. INCLUSÃO E COLORAÇÃO 

 

As amostras foram desidratadas em série butílica terciária para inclusão em Parafina 

histológica (JOHANSEN, 1940). Em seguida, cortes transversais de 12 µm foram obtidos com 

auxílio de micrótomo rotativo Leica® RM 2245, corados com Azul de Astra e Safranina e 

montados em Entellan® (JOHANSEN, 1940). 

 

2.4. ILUSTRAÇÕES 

 

  As fotomicrografias foram realizadas com o auxílio de máquina fotográfica digital Canon 

Power Shot A640 acoplada ao microscópio óptico modelo Axiolab Zeiss. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A lâmina foliar, em seção transversal, apresenta epiderme uniestratificada e uma fina 

cutícula lisa em ambas as faces. As células epidérmicas, na face adaxial, têm paredes periclinais de 

contorno retangulares, enquanto que, na face abaxial, as células são heterodimensionais a papilosa, 

com estômatos no mesmo nível epidérmico e tricomas tectores (Figura 2A).  

Plantas com estômatos apenas na face abaxial evitam a incidência direta de luz do sol sobre 

essas estruturas, evitando a perda excessiva de água, por transpiração (TAIZ; ZEIGER, 2009). De 

acordo com Jerba e Fernandes (2005), as plantas podem ter mais de um tipo de tricomas no mesmo 

órgão ou na mesma planta, podendo sofrer mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Em B. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

79 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

purpúrea, só foi observado tricomas tectores na lamina foliar, em contradição com outras espécies 

do gênero, onde foi relatado mais de um tipo de tricomas. 

O mesofilo é dorsiventral, com duas camadas de parênquima paliçádico e três a quatro 

camadas de parênquima lacunoso, este último com células de contorno arredondado na face abaxial 

(Figura 2B). A organização dorsiventral aumenta a eficiência na absorção luminosa, na medida em 

que o parênquima paliçádico propaga luz para as camadas mais profundas do clorênquima e o 

lacunoso a reflete no interior da folha, intensificando a captação de fótons pelos cloroplastos 

(VOGELMANN et al. 1996; SMITH et al. 1998 apud DUARTE et al., 2007).  

Os feixes vasculares são colaterais, com calota de fibras em ambas as faces e presença de 

cristais drusíferos (Figura 2B). De acordo com Metcalfe e Chalk (1950), a presença de fibras nos 

feixes vasculares e cristais drusíferos são características que diferenciam Caesalpinioideae das 

demais Leguminosae, sendo este um caráter taxonômico observado na espécie estudada. 

A nervura central é plano-convexa. A epiderme é unisseriada, com cutícula lisa. O córtex é 

predomicamente parenquimático com esporádicos idioblastos (Figura 2C). Em análises químicas 

realizadas com algumas com B. variegata var. variegata e B. forficata, foram encontrados 

compostos de natureza fenólica (NEVES, 2014; SIMÕES; ALMEIDA, 2015). 

A margem é levemente revoluta, possui forma terminal pontiaguda acompanhada de um 

evidente feixe vascular (Figura 2D). 

 
Figura 2 - Limbo foliar A e B) Detalhe do mesofilo (20 µm); C) Nervura central (200 µm); D) Margem (200 

µm). ep-epiderme, pp-parênquima paliçádico, pl-parênquima lacunoso, tr-tricoma, cf-células fibrosas, cd-

cristais dusíferos, xi-xilema, fl-floema. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

80 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

 

 

O pulvino proximal (Figura 3A) possui contorno cilíndrico com leves ondulações. Para 

Rodrigues e Machado (2006) as ondulações presentes na sua superfície o diferem do pecíolo e do 

limbo, sendo também relacionadas à maior capacidade de movimentação da região foliar. 

Esta região é revestida por uma epiderme unisseriada com cutícula espessa, tricomas 

tectores pluricelulares e uma porção glandular em depressão na epiderme, formada por uma camada 

de células (Figura 3B e 3D). A porção glandular foi descrita por Rezende et al. (1994) na folha de 

B. curvula Benth., sendo esta responsável por armazenar óleos essenciais. O córtex é constituído 

por numerosos idioblastos e o sistema vascular central (Figura 3C). Segundo Esau (1977), as 

células parenquimáticas ocupam o maior volume do pulvino e o sistema vascular ocupa a posição 

central da estrutura. 
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Figura 3 - Pulvino. A) Vista geral do pulvino (200 µm); B) Detalhe do tricoma e glândulas (60 µm); C) 

Detalhe da região cortical (50 µm); D) Detalhe da epiderme (60 µm). tr-tricoma, gl-glândula, id-idioblasto. 

 

 

O pecíolo é levemente elíptico com duas expansões adaxiais. A epiderme é unisseriada, 

com células diminutas e tendendo a papilosas. O córtex é predominantemente parenquimático com 

inúmeros idioblastos, semelhante ao pulvino. O sistema vascular é representado por feixes centrais, 

envolto por bainha esclerenquimática, e dois feixes acessórios em cada expansão adaxial. (Figura 

4A e 4B). 

 

Figura 4 - Pecíolo. A) Vista geral do pecíolo (200 µm); B) Detalhe do feixe lateral (100 µm). ep-epiderme, 

xi-xilema, fl-floema. 
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4. CONCLUSÕES  

 

As principais estruturas secretoras encontradas na espécie estudada foram tricomas 

glandulares no pulvino e idioblastos no limbo foliar, pulvino proximal e raque. 

 A elevada quantidade de idioblastos presentes nas diferentes regiões da folha corrobora 

Bauhinia purpurea como espécie bioativa e indica que este órgão possua considerável valor 

medicinal.  
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RESUMO  

 

O principal meio de propagação do jambu é via semente, no entanto a propagação vegetativa possui 

vantagens como diminuição no tempo até a colheita e maior eficácia na produção de mudas. O 

sucesso da produção de mudas por estacas depende de diversos fatores como substrato, necessidade 

de enraizadores, entre outros, que devem ser avaliados para cada espécie. Dessa forma, objetivou-

se avaliar o desenvolvimento de raízes em estacas caulinares de jambu na presença de diferentes 

enraizadores. O estudo foi realizado por meio de um experimento no delineamento inteiramente ao 

acaso, com cinco repetições e quatro tratamentos que constaram dos seguintes enraizadores: água 

de coco, extrato de tiririca, enraizador químico e uma testemunha (água). A variável resposta 

analisada foi a massa de matéria seca de raiz, formada em estacas caulinares de jambu. Ocorridos 

19 dias do plantio das estacas foi observada a formação de raiz em todas as estacas, mas o 

enraizador químico proporcionou maior quantidade de massa de matéria seca. Além disso, esse 

enraizador foi o único que desenvolveu a parte aérea das estacas no período avaliado. Deve-se 

ressaltar que a água e o extrato de tiririca não diferiram estatisticamente do enraizador químico 

quanto a formação de massa de matéria seca de raiz. Assim, considera-se o jambu uma hortaliça 

de fácil propagação vegetativa que dispensa o uso de enraizadores para a formação de raiz. 

 

Palavras-chave: Acmella oleracea. Água de coco. Extrato de tiririca.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Nos últimos anos, o jambu [Acmella oleracea (L) R.K. Jansen] tem despertado o interesse 

da indústria brasileira e estrangeira por causa das suas propriedades medicinais e cosméticas, 

atribuídas a substância espilantol, presente nas folhas, caules e inflorescências dessa espécie nativa 

da Amazônia (POLTRONIERE et al., 2000). Historicamente, essa hortaliça é muito apreciada na 

região Norte do País, sendo um importante ingrediente em pratos típicos (POLTRONIERI et al., 

2000). Trata-se de uma Asteraceae herbácea, de polinização aberta, com propagação por semente 
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e vegetativa. Embora o enraizamento de estacas seja fácil, os produtores usam exclusivamente 

sementes em seus plantios (GUSMÃO et al., 2006). 

A propagação por sementes não garante qualidade física e sanitária, e ainda torna a colheita 

mais demorada (SANTOS; GENTIL, 2015). No caso do jambu, a colheita de um plantio realizado 

por sementes demora cerca de 70 dias, quando o plantio é realizado por mudas obtidas por estaquia 

o jambu é colhido cerca de 50 dias depois (PIMENTEL, 1985).  

No processo de estaquia há a indução do enraizamento adventício em segmentos destacados 

da planta mãe, e formação de uma nova planta, quando as condições são favoráveis 

(FACHINELLO et al., 2005).  A formação de novas raízes nos caules é resultado da interação entre 

fatores essenciais a célula com substâncias transportáveis, em especial as auxinas, sintetizadas nas 

folhas e gemas (JANICK, 1968). Contudo, essa interação deve ser avaliada para cada espécie 

(LIMA et al., 2015), já que o enraizamento pode ser fácil para algumas espécies, mas para outras 

há a necessidade de aplicação de reguladores de crescimento em concentrações elevadas (BIASI; 

COSTA, 2003). 

Um dos reguladores do crescimento mais efetivos em promover desenvolvimento de raízes 

é o ácido indolbutírico (AIB) (BIASI; COSTA, 2003). Esse hormônio encontra-se em nível elevado 

na planta daninha tiririca, que tem sido utilizada como enraizador natural de estacas (LORENZI, 

2000; ALVES NETO; CRUZ-SIVA, 2008). Além da tiririca, tem-se buscado várias substâncias 

alternativas naturais como a água de coco, que aumenta os efeitos das vitaminas e dos aminoácidos, 

também sendo utilizada como regulador de crescimento (ROCHA et al., 2015). 

Pelo exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes enraizadores no 

desenvolvimento de raízes de estacas caulinares de jambu. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado em casa de vegetação, pertencente à Universidade Federal Rural da 

Amazônia, Campus de Capitão Poço. As coordenadas geográficas do local são: 1° 44' 47'' S; 47° 

3' 57’. O período de condução do experimento foi de 03 a 22 de dezembro de 2015, o que totalizou 

19 dias a partir da instalação do experimento. 

As estacas foram obtidas de jambu adquirido em feira no centro comercial do município de 

Capitão Poço. Os maços de jambu foram coletados pela manhã e colocados em recipiente com água 
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para manter a turgidez. Foram retiradas estacas da parte inferior dos ramos e, após a aplicação dos 

tratamentos, foram plantadas em sementeira de polietileno, com 128 células, preenchidas com areia 

lavada. As estacas tinham 15 cm de tamanho, sendo que foram retiradas as folhas para evitar que 

a mesma funcionasse como dreno. O delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso, com 

cinco repetições e parcelas com sete estacas (Figura 1). 

 

Figura – 1 visão geral do experimento 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Os tratamentos foram compostos por três enraizadores (água de coco pura, extrato de tiririca 

e enraizador químico) e uma testemunha (água). Para a obtenção do extrato de tiririca coletou-se a 

mesma no campo da UFRA de Capitão poço, em seguida foram lavadas em água corrente e postas 

para secar em folha de papel. Logo após foram pesadas 50g do material verde em balança analítica 

e trituradas em um liquidificador com 1000mL de água e, por último, o extrato obtido foi peneirado 

e colocado no recipiente para fazer uso. Os tratamentos foram aplicados como primeira irrigação, 

50Ml por célula, sendo as demais irrigações realizadas com água duas vezes ao dia, pela manhã e 

pelo final da tarde por um período de 18 dias. 

Após 19 dias a partir do estabelecimento do experimento as estacas foram retiradas das 

sementeiras e removidas somente a parte radicular de cada estaca. As raízes foram colocadas em 

sacos de papel identificados de acordo com a parcela de origem e colocadas em estufa de circulação 
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de ar forçada à 65ºC pelo período de 24 horas para obtenção da massa de matéria seca de raiz, a 

qual foi mensurada em balança analítica com precisão de 0,01g. 

Os dados obtidos foram primeiramente submetidos aos testes de normalidade, 

homocedasticidade, e independência dos erros para verificação dos pressupostos da análise de 

variância. Atendidos os pressupostos procedeu-se análise de variância, sendo que, verificada 

diferença entre os tratamentos pelo teste F, aplicou-se o teste de médias de Tukey (P<0,05). As 

análises foram realizadas com auxílio do software Assistat versão 7.7 BETA. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Todas as estacas, com 19 dias após a aplicação dos tratamentos, desenvolveram raízes. De 

acordo com o teste de Tukey (P<0,05), o enraizador químico, a água e o extrato de tiririca 

proporcionaram os maiores valores de massa de matéria seca de raiz (0,391; 0,267 3 0,240 g, 

respectivamente) e estimularam o desenvolvimento da planta dentro do período avaliado, (Tabela 

1). 

Dessa forma pode-se considerar que o enraizamento em estacas de jambu pode ocorrer 

facilmente, sem a necessidade de uso de enraizadores, pois a água conferiu uma massa de matéria 

seca radicular igual às obtidas com o enraizador químico e o extrato de tiririca. 

 

Tabela 1 – Massa de matéria seca de raiz de estacas de jambu submetidas a diferentes enraizadores. Capitão 

Poço, 2015. 

Enraizador Massa de matéria seca de raiz (g) 

Água de coco pura 0,108 b 

Extrato de tiririca 0,240 ab 

Enraizador químico 0,391 a 

Água 0,267 ab 

DMS = 0,278 

Médias seguidas por letras diferentes diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

   Para Klahold (2005) são inúmeras as pesquisas sobre a interferência de reguladores de 

crescimento na agricultura, com destaque nas áreas de floricultura, olericultura e fruticultura. Nos 

últimos anos também foram desenvolvidos estudos com a utilização de bioestimulantes que 

apontaram ganhos na produtividade de grandes culturas como soja, arroz, milho e feijão (VIEIRA, 
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2001 apud VIEIRA e CASTRO, 2004; KLAHOLD, 2005). Com isso, o uso de enraizadores 

químicos em outras culturas é bastante eficiente, dando resultados bons para a formação das raízes 

nas estacas. 

O enraizador químico não estimulou o desenvolvimento da raiz das estacas por 

apresentarem média de massa de matéria seca de raiz iguais às do tratamento com água. A presença 

de folhas nas estacas influencia no desenvolvimento de raízes pela produção de auxinas nas folhas 

novas e gemas que migram e se acumulam na base do corte, junto a açucares e outras substâncias 

nutritivas (HARTMANN et al., 2002).  

Diversos trabalhos têm evidenciado a tiririca como um eficaz regulador de crescimento de 

raiz natural, como os de Câmara et al. (2016) em estacas de aceroleira e de Rossetto et al. (2013) 

em estacas de pinhão-manso. Essa é uma erva daninha conhecida por sua alelopatia causada por 

substâncias inibitórias para algumas plantas cultivadas (QUAYYUM et al., 2000). Porém, essa 

espécie oferece uma fonte exógena da auxina ácido indolbutírico (AIB), que resulta em mudanças 

hormonais que beneficiam o desenvolvimento de raiz em baixas concentrações (LIMA et al., 2015). 

A água de coco apresentou menor média de matéria seca, mas não sendo estatisticamente 

diferente ao extrato de tiririca e a água. De acordo com Rocha et al. (2015) a água de coco aumenta 

a capacidade tamponante, o que propicia melhor desenvolvimento da parte aérea em comparação 

com a raíz.  

 
4. CONCLUSÕES  
 

 Somente o uso de água também propicia bom desenvolvimento das raízes. Dessa forma, é 

dispensável o uso de reguladores para o desenvolvimento de raízes em estacas de jambu. 
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RESUMO  

 

 Streptostachys asperifolia (Poaceae) é uma erva perene de origem nativa ocorrente na regiões 

Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. S. asperifolia destaca-se por apresentar caracteres 

morfológicos singulares, apresentando panícula terminal, panícula axilar e espigueta pequena. 

Sabe-se que características morfológicas configuram-se como as principais bases para a taxonomia 

das gramíneas. Entretanto, o estudo da anatomia foliar tem se mostrado útil na definição de grupos, 

especialmente subfamílias, onde vários caracteres são constantes e diagnósticos. Nesse contexto, o 

presente trabalho caracterizou os aspectos da anatomia foliar de S. asperifolia com o objetivo de 

subsidiar estudos de cunho taxonômico. As folhas foram coletadas em Salinópolis - PA, Brasil, 

fixadas em FAA, submetidas às técnicas usuais em anatomia vegetal. A lâmina foliar de S. 

asperifolia é anfiestomática com epiderme uniestratificada e cuticula delgada em ambas as faces. 

Na epiderme adaxial, observam-se células com cristais silicosos e buliformes em forma de leque. 

A epiderme abaxial é linear constituída de células quadrangulares com esporádicos cristais 

silicosos. No mesofilo, subjacente à face adaxial, uma camada de parênquima paliçádico 

clorofiliano circunda as células buliformes sendo seguida de 2-3 camadas de células fusóides 

clorofiladas que também ocorrem próximo à face abaxial. Feixes vasculares colaterais de primeira 

e segunda ordem alternam-se linearmente, irradiados por duas bainhas, uma esclerenquimática e 

outra parenquimática de parede delgada. A bainha foliar diferenciou-se da lâmina por possuir a 

região mediana no formato plano-convexo, onde a epiderme adaxial é constituída por células 

paliçadas e os feixes vasculares encontram-se voltados para a face abaxial. Os caracteres levantados 

têm importância taxonômica e são úteis na identificação da espécie estudada, contribuindo dessa 

forma para uma melhor delimitação da mesma dentro do gênero Streptostachys.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Poaceae é a quarta maior família dentre as Angiospermas, compreendendo 

aproximadamente 11.000 espécies, distribuídas em 800 gêneros (PETERSON, 2005). Predominam 

na flora e na fisionomia de vegetações abertas em todo o mundo (BOUCHENAK-KHELLADI et 

al., 2010).  

Nessa família está inserido Streptostachys Desv., um pequeno gênero neotropical 

distribuído a partir de Trinidad e Tobago e norte da América do Sul no Brasil central, e leste do 

Paraguai (SEDE et al., 2009). Renvoize (1984) estudando gramíneas da Bahia aceitou quatro 

espécies em Streptostachys: S. asperifólia Desv, S. acuminata Renvoize, S. robusta Renvoize e S. 

ramosa Renvoize. 

 Clayton & Renvoize (1986) estudando o mesmo gênero novamente como monofilético, 

incluiu apenas S. asperifolia, e colocou S. macrantha e S. ramosa em Panicum, Estes autores 

caracterizaram o género por ter uma ráquila espessada, cariopse com hilo linear e presença de 

células fusoides. Watson & Dallwitz (1992), em sua revisão dos gêneros gramíneas no mundo, 

seguiu Clayton & Renvoize (1986), considerando Streptostachys como monofilético. 

Uma análise filogenética de 110 táxons de Paniceae, com base em caracteres morfológicos, 

foi apresentado por Zuloaga et al. (2000). Estes autores concluíram que Streptostachys é 

polifiletico. Em um estudo com base molecular da tribo Giussani et al. (2001) também apontaram 

o polifiletismo do gênero embora os mesmos tenham estudado apenas duas espécies, S. asperifolia 

e S. ramosa. Posteriormente, Sede et al. (2009) confirmaram, que Streptostachys é polifilético, de 

acordo com as hipóteses anteriores, porem o táxon ficou constituído apenas por S. lanciflora e S. 

asperifólia.  

S. asperifolia é uma erva perene de origem nativa ocorrente nas regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste do Brasil (SHIRASUNA et al., 2015). Esta se destaca por apresentar caracteres 

morfológicos singulares, apresentando panícula terminal, panícula axilar e espigueta pequena 

(SEDE et al.2009). Sabe-se que características morfológicas configuram-se como as principais 

bases para a taxonomia das gramíneas, porém, o estudo da anatomia foliar tem se mostrado útil na 

definição de grupos, especialmente subfamílias, onde vários caracteres são constantes e 

diagnósticos (METCALFE, 1960). 
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Nesse contexto, o presente trabalho objetivou caracterizar os aspectos da anatomia foliar de 

S. asperifolia visando subsidiar estudos de cunho taxonômico. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O material botânico foi coletado em área de apicum no município de Salinópolis, Pará. As 

amostras foram incluídas no herbário MG. E o estudo anatômico foi desenvolvido no laboratório 

de anatomia vegetal, na Coordenação de Botânica, do Museu Paraense Emílio Goeldi – 

LAVEG/MPEG. 

 

2.1. FIXAÇÃO 

O material foi fixado em FAA (formaldeido, ácido acético e etanol 50% GL) por 24 horas 

(Johansen, 1940) e conservado em etanol 70% GL. 

 

2 . 2 .  I N C LU S ÃO  E  COLO R A Ç ÃO  

 Para obtenção de lâminas permanentes, lamina e bainha foliar foram secionadas na região 

mediana.  Após a fixação, foram submetidas à série de desidratação pela solução butílica crescente 

até xilol puro e a inclusão em parafina (JOHANSEN, 1940). Os blocos prontos foram cortados 

transversalmente em micrótomo rotativo e corados com azul de astra e safranina (GERLACH, 

1977). 

 

2.3. ILUSTRAÇÕES 

  As fotomicrografias foram realizadas com o auxílio de maquina fotográfica digital Canon 

acoplada em microscópio Zeiss. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. LÂMINA FOLIAR 

 

 A lâmina foliar de S. asperifolia é anfiestomática apresentando epiderme uniestratificada 

recoberta por camada cuticular espessada em ambas as faces (Fig. 1b), confirmando as hipóteses 

de Kozlwoski (1997), segundo o qual as paredes das células epidérmicas e a cutícula das folhas de 

plantas que crescem em áreas salinizadas são mais espessas.  
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Na epiderme adaxial, observam-se células com cristais silicosos e células buliformes em 

forma de leque (Fig. 1b). A epiderme abaxial é linear constituída de células quadrangulares com 

esporádicos cristais silicosos. Cristais de sílica verificados em S. asperifólia são interpretados como 

um atributo marcante das Cyperaceae e Poaceae segundo Metcalfe (1971) e para Fahn & Cuttler 

(1992), os cristais representam um importante caráter xeromorfo, atuando na proteção contra a 

herbivoria. 

 No mesofilo, subjacente à face adaxial, uma camada de parênquima paliçádico clorofiliano 

circunda as células buliformes (Fig. 1b). Essas células estão relacionadas com enrolamento da folha 

em situações de estresse hídrico ou durante a expansão foliar a partir da gema (FAHN, 1990). 

 Células fusóides clorofiladas ocorrem alternadamente com os feixes vasculares (Fig. 1b). 

Tais células ocorrem em representantes da subfamília Panicoideae e bambusoideae (ELLIS, 1987), 

sendo relatadas anteriormente Morrone & Zuloaga (1991). 

Feixes vasculares colaterais de primeira, segunda e terceira ordem alternam-se linearmente 

uns com os outros, sendo os feixes de primeira ordem são irradiados por duas bainhas, uma 

esclerenquimática e outra parenquimática (Fig. 1a), caracterizando um metabolismo C3 

(METCALFE, 1971). 

Nos polos deste parênquima localiza-se uma extensão esclerenquimática, que podem estar 

relacionadas à sustentação das folhas ou ao transporte de água e outras substâncias até as camadas 

subepidérmicas e epidérmicas, como verificado em plantas de deserto (WYLIE, 1943; FAHN & 

CUTTLER, 1992). 
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Figura 1: Seção transversal da lâmina foliar de S. asperifolia. a) Vista geral ; b) Mesofilo; Barras: 80 μm, 

30 μm. bp: bainha parenquimática; be: bainha esclerenquimática; cs: corpo silicoso;  cb: Célula  buliforme; 

cf : Célula fusóide; ep: epiderme;f1: Feixe de 1ª ordem;  f2: : Feixe de 2ª ordem; fc1: : Feixe de 3ª ordem; 

pp: parênquima paliçádico. 
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3.2. BAINHA FOLIAR  

 

A bainha foliar a região mediana no formato plano-convexo formando uma quilha (Fig. 2c) 

onde a epiderme adaxial é constituída por uma camada células em paliçadas A superfície da bainha 

foliar é lisa em ambas as faces, como em Spartina alterniflora Loisel.-Desl., S. densiflora Brongn. 

e S. ciliata Brongn (SANTOS & ALMEIDA, 2000). Na lâmina foliar, a presença de sulcos e 

saliências está relacionada com a capacidade de involução da folha (METCALFE, 1960). Assim, 

essa característica pode ser dispensável na bainha, devido ao formato involuto da mesma. 

Dentre as características anatômicas da bainha foliar, destacou-se a ausência de células 

buliformes. No entanto, tal característica não deve ser considerada como um padrão, visto que 

células buliformes associadas aos macrotricomas em almofada foram verificadas na bainha foliar 

de Otachyrium succisum (GRACIANO-RIBEIRO, 2002).  

A presença de cavidades aerenquimáticas lisígenas também foi observada (Fig. 2d), esta foi 

considerada uma característica marcante no mesofilo como em Paspalum guenoarum Arech 

(CORADIN, 1982) e Otachyrium (GRACIANO-RIBEIRO, 2002). Em seus estudos sobre a 

anatomia de Paspalum, Aliscioni (2000) e Fabbri et al. (2005) concluíram que a capacidade de 

desenvolver cavidades de ar representa um caráter constante. Assim, segundo Aliscioni (2002) esta 

característica deve ser considerada em análises sistemáticas e filogenéticas.  

 Feixes vasculares de primeira e segunda ordem encontram-se voltados para a face abaxial 

e intercalados (Fig. 2c). Em todos os feixes vasculares ocorre uma extensão da bainha de feixe de 

natureza esclerenquimática e esta se apresenta conspícua conforme verificado por Buvat (1989) e 

Alves de Brito et al. (1997). A ocorrência do esclerênquima associado aos feixes vasculares revela 

um valor taxonômico e ecológico, visto que em gramíneas de ambientes áridos o esclerênquima é 

mais desenvolvido, enquanto que nas espécies tropicais o mesmo ocorre em pequenos grupos não 

associados aos feixes vasculares (METCALFE, 1960; ELLIS, 1976).  
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Figura 2: Seção transversal da bainha foliar de S. asperifolia. c) Região da quilla ;d) Mesofilo; e) bordo. 

Barras: 30 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. CONCLUSÕES  

 

Os caracteres levantados têm importância taxonômica e são úteis na identificação da espécie 

estudada, contribuindo dessa forma para uma melhor delimitação da mesma dentro do gênero 

Streptostachys.  
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RESUMO  

O paricá, pertencente à família Fabaceae (Leguminosae) é uma árvore heliófila no qual sua madeira 

é utilizada na fabricação de compensados, celulose e laminados, sendo uma espécie que vem 

apresentando grande potencial na Região amazônica. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

fisicamente as sementes de indivíduos de Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex 

Ducke) Barneby ocorrentes em diferentes locais, através de seus aspectos biométricos. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (5 procedências), 

sendo que Tratamento 1, 2, 3,4 e 5 referem-se as conseqüentes procedências: Mato Grosso, Dom 

Eliseu, Rondônia, Ufra e Tucuruí, cada um com 4 repetições de 25.  De posse dos dados, estes 

foram analisados estatisticamente, utilizando para isso o software Sisvar 5.6, onde foi possível 

fazer a análise de variância, aplicando o teste F e as médias foram comparadas através do teste de 

Tuckey a 5% de significância. Houve diferença estatística nos seguintes parâmetros biométricos: 

comprimento e largura. Os valores de comprimento ficaram entre 19,29 e 21,74, sendo o menor de 

Dom Eliseu e o maior de Mato Grosso. Os valores de largura variaram de 12,58 e 14,36, o menor 

de Dom Eliseu e o maior de Tucuruí e quanto à espessura a menor média foi de 3,73 de Dom Eliseu 

e Tucuruí e o maior de 6,46 mm Belém. Conclui-se que as sementes de paricá de Mato Grosso e 

Tucuruí apresentaram variação nas medidas de comprimento superior aos citados na literatura; os 

valores de largura somente de Tucuruí superaram os limites já quanto à largura somente a 

procedência de Belém apresentou média superior com 6,46 mm. Portanto, fica clara a diferença 

genética que há entre as matrizes. 

 

Palavras-chave: Leguminosae. Biométricos. Laminados. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber exDucke) Barneby é uma espécie que 

vem apresentando grande potencial na Região amazônica, sendo ocorrente em mata primária, 

secundária de terra firme e várzea alta, apresentando rápido crescimento (DUCKE, 1949).  

O Paricá pertence à família Fabaceae (Leguminosae), subfamília Caesalpinoidae 

(BARNEBY, 1996), e é popularmente conhecido como guapuruvu, bageiro, fava divina dentre 

outros (SHIMIZU et al., 2011). É uma árvore heliófila de grande porte, podendo alcançar 30 m de 

altura, no qual sua madeira é utilizada na fabricação de compensados, celulose e laminados 

(LUCENA et al., 2013). 

A semente do Paricá é anátropa, aplanada, ovalada com ápice arredondado, base atenuada, 

cor café, com bordo mais escuro. Essa semente é coberta com um endocarpo papiroso e unida 

apicalmente ao fruto. Apresenta testa lisa, brilhante e óssea e o hilo é localizado na base, oposto à 

rafe e a micrópila fica em posição lateral ao hilo (CARVALHO, 2007).  

Dentro de uma mesma espécie, existem variações individuais entre árvores devido às 

influências ambientais durante o desenvolvimento das sementes e à variabilidade genética 

(SANTOS et al., 2009). Nesse contexto a biometria de frutos e sementes fornece subsídios 

importantes para a diferenciação de espécies do mesmo gênero (CRUZ et al., 2001). Os dados 

biométricos são úteis para a conservação, exploração dos recursos de valor econômico, avaliação 

da variabilidade genética dentro de populações de uma espécie e as relações entre esta variabilidade 

e os fatores ambientais, como também em programas de melhoramento genético (GUSMÃO et al., 

2006). 

Isso exposto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar fisicamente as sementes 

de indivíduos de Schizolobium parahyba var.  amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby ocorrentes 

em diferentes locais, através de seus aspectos biométricos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As sementes de Paricá foram coletadas em árvores matrizes de procedência de Rondônia, 

Sinop, Dom Eliseu, Tucuruí e Belém. Sendo Rondônia localizado no norte com coordenadas 

geográficas da sede municipal de 8º45’41,25’’e 63º49’ 03,72”. Conforme Köppen, a capital do 

estado possui clima tipo Am , caracterizado como tropical chuvoso e precipitação média anual de 
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2100 mm. Sinop, localizado ao Norte do Mato Grosso, com coordenadas geográficas de 11º50’53” 

S e longitude: 55°38’57” O, apresenta clima do tipo Am (quente e úmido) a precipitação média 

anual é de 2000 mm. Dom Elizeu está localizado no nordeste do Pará com coordenadas geográficas 

do município latitude: 4° 17' 48'' S e longitude: 47° 33' 24'' O, apresenta clima do tipo Awi com 

precipitação média anual de 1500 mm. 

Tucuruí está localizado no Sudoeste do Pará, com sede municipal com coordenadas 

geográficas de 03º 45’30” S e 49º 40’40” W e segundo Kӧppen apresenta clima do tipo Aw 

(categoria equatorial super-úmido). Belém, localizado no Pará, onde a sede municipal apresenta 

coordenadas geográficas de 01°27'20" S e 48°30'15" O e segundo Kӧppen apresenta clima do tipo 

Afi (quente e úmido), com precipitação anual de 2.834 mm. 

As sementes foram coletadas no ano de 2008 e após a coleta, foram acondicionadas em 

sacos de polietileno, devidamente identificados e transportadas até o Laboratório de Floresta na 

Universidade Federal Rural da Amazônia, onde ficaram armazenadas em geladeira por oito anos 

em temperatura de 5° C e umidade de 70% aproximadamente. Para a biometria das sementes foi 

mensurado o comprimento, largura e espessura, com o auxílio de um paquímetro digital. 

Considerou-se como comprimento a porção compreendida entre a porção basal e a apical da 

semente. A largura e a espessura foram medidas na parte intermediária da semente. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (5 

procedências), sendo os Tratamento 1, 2, 3,4 e 5 referentes as procedências: Sinop, Dom Eliseu, 

Rondônia, Belém e Tucuruí, respectivamente. Cada procedência com 4 repetições de 25.  De posse 

dos dados, estes foram analisados estatisticamente, utilizando para isso o software Sisvar 5.6, onde 

foi possível fazer a análise de variância, aplicando o teste F e as médias foram comparadas através 

do teste de Tuckey a 5% de significância, sendo que médias seguidas por letras minúsculas distintas 

na coluna diferem significativamente entre si. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme os resultados (Tabela 1) obtidos notam-se a diferença estatística nos seguintes 

parâmetros biométricos: comprimento e largura. No entanto não houve diferença no parâmetro 

espessura. 
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Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros biométricos da semente de Paricá. 

Tratamento Comprimento Largura Espessura 

Sinop 21,74 a                   13,40 b 4,12 a 

Dom Eliseu 19,29 c 12,58 c 3,73 a 

Rondônia 20,74 b 13,53 b 3,90 a 

Belém 20,53 b 13,48 b 6,46 a 

Tucuruí 21,57 a 14,36 a 3,73 a 

CV % 5,98 9,47 319,43 

Fonte: Autores, 2016 

As sementes de procedências Sinop e Tucuruí apresentaram, respectivamente, as maiores 

médias de comprimento, com (21,74 mm e 21,57mm, respectivamente). A menor media foi da 

procedência de Dom Eliseu com 19,29 mm. Quanto à largura, somente as sementes oriundas de 

Tucuruí apresentaram maior média, com 14,36 mm e menor as oriundas de Dom Eliseu com 12,58 

mm. 

Os resultados de espessura das cinco procedências não se diferenciaram estatisticamente, 

mas a maior média obteve-se com as sementes da UFRA com 6,46 mm e a menor foi de Dom 

Eliseu e Tucuruí com 3,73 mm. Segundo Carvalho, 2007, as sementes de paricá medem de 16 mm 

a 21 mm de comprimento e 11 mm a 14 mm de largura (CARVALHO, 2007). Já segundo Cruz e 

Pereira (2014), os valores médios de comprimento, largura e espessura das sementes correspondem 

e a 21,5 mm; 13,9 mm e 3,8 mm, respectivamente. 

 

4. CONCLUSÕES  

 
As sementes de Paricá de Mato Grosso e Tucuruí apresentaram variação nas medidas de 

comprimento superior aos citados na literatura; os valores de largura somente de Tucuruí 

superaram os limites já quanto à largura somente a procedência de Belém apresentou média 

superior com 6,46 mm. Portanto, fica clara a diferença genética que há entre as matrizes. 
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RESUMO  

 

O jaborandi (Pilocarpus microphyllus Stapf ex. Wardl) é um arbusto de sub-bosque, pertencente à 

família das Rutáceas e gênero Pilocarpus, encontrado, atualmente, nos Estados do Maranhão, Pará, 

Piauí e Bahia. Dentre os aspectos biológicos, estudos relacionados com a determinação do período 

de coleta, tamanho do corte de ramos, idade e altura da planta são aspectos fundamentais no manejo 

para a colheita de folhas de jaborandi e manutenção da espécie. O objetivo do trabalho foi avaliar 

o desenvolvimento de brotações após a realização da poda em diferentes distâncias de cortes em 

ramos de jaborandi do acesso Merck cultivado a pleno sol e a sombra no Banco Ativo de 

Germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental. O processo de colheita das folhas foi realizado 

através de tesoura de poda utilizando cortes de 10 e 20 cm de distância das bifurcações dos ramos. 

Após o corte dos ramos, foram determinados o número de folhas e o comprimento da maior 

brotação. O acesso Merck cultivado a pleno sol obteve os maiores valores significativos nos 

parâmetros avaliados e nos três períodos de avaliação. Independente das distâncias dos cortes 

realizados esses beneficiaram a regeneração de novas brotações podendo antecipar a colheita e 

influenciar na produção de folhas sem prejudicar o desenvolvimento da planta. 

 

Palavras-chave: Germoplasma. Acesso Merck. Corte de ramos. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia  

 

1. INTRODUÇÃO 

 A flora Amazônica é rica em espécies medicinais com grande potencial econômico para a 

extração de princípios ativos. Normalmente, as plantas desta região são exploradas através do 

extrativismo, o que aliado à expansão da fronteira agrícola na região, em áreas de populações de 

ocorrência natural dessas espécies, vem provocando erosão genética e colocando-se em risco de 

extinção. 
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Entre as plantas que possuem efeito medicinal comprovado, o jaborandi (Pilocarpus 

microphyllus Stapf) é considerado planta obrigatória em programas de conservação (VIEIRA, 

1999). O jaborandi (Pilocarpus microphyllus Stapf ex. Wardl) é um arbusto de sub-bosque, 

pertencente à família das Rutáceas e gênero Pilocarpus, encontrado, atualmente, nos Estados do 

Maranhão, Pará, Piauí e Bahia. Trata-se de uma planta nativa de região de clima quente e úmido, 

de porte arbustivo verdejante e bastante ramificado, apresenta um bom crescimento vegetativo em 

chapadões arenosos, podendo também ser encontrado em terrenos argilosos de baixa fertilidade e 

cobertos por vegetação de capoeira, como em solos litólicos com afloramentos rochosos 

(MARQUES & COSTA, 1994). 

Das suas folhas, são extraídas sais de pilocarpina, um alcalóide imidazólico, cuja principal 

ação ocorre no tratamento contra o glaucoma. Dentre as treze espécies que ocorrem no Brasil 

(SKORUPA, 2000), Pilocarpus microphyllus é considerado o jaborandi verdadeiro por possuir 

maiores teores de pilocarpina em suas folhas e por isso é o mais intensamente coletado (COSTA, 

2005). Desde os anos 80 ocorre intensa coleta de folhas de jaborandi na região de Carajás para 

alimentar a indústria farmacêutica. Nesse período, com estímulo da indústria farmacêutica houve 

grande pressão sobre as populações de jaborandi nativo em todo o estado do maranhão e nas áreas 

do estado do Pará com ocorrência da espécie mais cobiçada pelos laboratórios: Pilocarpus 

microphyllus Stapf. Dezenas de pessoas conhecidas como “folheiros” entravam nas matas para 

coletar folhas de jaborandi colocando a espécie em risco de erosão genética ou extinção. 

Nesse sentido, dentre os aspectos biológicos, estudos relacionados com a fenologia da 

espécie e sazonalidade são necessário para identificação e quantificação de substância, 

determinação do período de coleta, tamanho do corte de ramos, idade e altura da planta, aspectos 

fundamentais no manejo para a colheita de folhas de jaborandi e manutenção da espécie. O objetivo 

do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de brotações após a realização da poda em diferentes 

distâncias de cortes em ramos de jaborandi do acesso Merck cultivado a pleno sol e a sombra no 

Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo escolhida para coleta de material vegetal foi o horto de plantas medicinais 

da Embrapa Amazônia Oriental situada no município de Belém-PA, localizado a 1° 27´ 21´´ S de 
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latitude e 48° 30´14´´ W de longitude, com altitude de 10m e temperatura anual de 30°C. Dentre 

os acessos existentes no Banco Ativo de Germoplasma de jaborandi o acesso Merck foi utilizado 

para realização do trabalho, por esse estar em duas condições de ambiente de cultivo, a pleno sol e 

a sombra. 

 O processo de colheita das folhas foi realizado através de tesoura de poda utilizando dois 

cortes nos ramos, respectivamente, á 10 e 20 cm de distância das bifurcações dos ramos em plantas 

com 0,50 m a 2,0 m de altura (Figura 1). As plantas foram registradas e identificadas e avaliadas a 

cada 10 dias, por um período de 15 meses após o corte dos ramos, visando determinar o número de 

folhas e o comprimento da maior brotação. 

Figura 1 – Cortes á 10 e 20 cm de distância das bifurcações dos ramos de jaborandi. 

 

Fonte: Lameira, 2010 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

envolvendo duas distâncias de cortes de ramos (10 e 20 cm) em relação á bifurcação com o sistema 

de cultivo a pleno sol e a sombra, envolvendo cinco repetições e cada repetição foi representada 

por uma planta e em cada planta foi realizado quatro cortes. Os dados obtidos foram interpretados 

estatisticamente por meio da análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey 

(P<0,05) através do programa Sisvar. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 estão representados os valores, após cinco meses de avaliação do corte 

realizado nos ramos do acesso Merck cultivado a pleno sol e cultivado á sombra, o número de 

folhas e o comprimento da maior brotação. Para o número de folhas não houve diferença 

significativa entre os sistemas de cultivo e entre as distâncias de corte. Embora o sistema de cultivo 
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a pleno sol tenha apresentado em média os maiores número de folhas, 8,8 e 7,4, respectivamente, 

para as distâncias de corte de 10 e 20 cm da bifurcação do ramo.  

Quanto ao comprimento médio da maior brotação ocorreu diferença significativa entre os 

sistemas de ambiente de cultivo. O cultivo a pleno sol foi o mais significativo apresentando em 

média 20,38 cm de comprimento quando a distância do corte foi realizada á 10 cm da bifurcação 

do ramo. O menor comprimento em média (3,15 cm) ocorreu no sistema de cultivo á sombra no 

corte realizado á 10 cm de distância da bifurcação do ramo. Não houve diferença significativa entre 

as distâncias de cortes. 

 
Tabela 1–Médias do número de folhas e comprimento da maior brotação em ramos de plantas de jaborandi 

submetidas a diferentes sistemas de cultivo e distâncias de corte após cinco meses de avaliação.  

Sistemas                                               Corte 10 cm                                     Corte 20 cm 

de cultivo                                 Nº de folhas    Comprimento           Nº de folhas      Comprimento 

 

Sol                                               8,8 aA            20,38 aA                     7,4 aA                 16,96aA  

Sombra                                        2,95 aA            3,15bA                     5,22 aA                 4,83bA 

* Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na vertical e seguidas por letras maiúsculas diferentes 

na horizontal, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Os valores médios de número de folhas e o comprimento da maior brotação após dez meses 

de avalição do corte, realizado nos ramos do acesso Merck cultivado a pleno sol e cultivado á 

sombra são apresentados na Tabela 2. Ocorreu diferença significativa entre os sistemas de cultivo, 

tanto para o número de folhas quanto para o comprimento dos cortes.  

Para o número de folhas o sistema de cultivo a pleno sol foi mais significativo, apresentando 

uma média de número de folhas de 13,83 e 17,0 para as distâncias de corte de 10 e 20 cm da 

bifurcação do ramo, respectivamente. A menor média de número de folhas foi observada no sistema 

de cultivo a sombra com 5,88 para a distância de corte de 20 cm da bifurcação do ramo. Não houve 

diferença significativa entre as distâncias de cortes para os sistemas de cultivo. 

Quanto ao comprimento médio da maior brotação, o sistema de cultivo a pleno sol foi 

também o mais significativo, apresentando em média 28,37 e 30,89 cm de comprimento para as 

distancias de 10 e 20 cm da bifurcação do ramo, respectivamente. A menor média de comprimento 

ocorreu no sistema de cultivo a sombra com 5,92 cm quando a distância de corte foi de 20 cm da 

bifurcação do ramo. Não houve diferença significativa entre as distâncias de cortes 
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Tabela 2–Médias do número de folhas e comprimento da maior brotação em ramos de plantas de jaborandi 

submetidas a diferentes sistemas de cultivo e distâncias de corte após dez meses de avaliação.   

   Sistemas                                           Corte 10 cm                                      Corte 20 cm 

   de cultivo                            Nº de folhas      Comprimento           Nº de folhas     Comprimento 

 

   Sol                                         13,83 aA             28, 37 aA             17,0 aA                 30,89aA  

   Sombra                                    6,21 bA              7,028bA              5,88 bA                  5,92bA  

* Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na vertical e seguidas por letras maiúsculas diferentes 

na horizontal, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Na Tabela 3 estão representados os valores de número de folhas e o comprimento da maior 

brotação após quinze meses de avalição do corte, realizado nos ramos do acesso Merck cultivado 

a pleno sol e cultivado á sombra. Ocorreu diferença significativa entre os sistemas de cultivo para 

o número de folhas e para o comprimento dos cortes. 

Para o número de folhas o sistema de cultivo a pleno sol foi o mais significativo, 

apresentando uma média de número de folhas de 16,6 e 17,8, respectivamente, para as distâncias 

de corte de 10 e 20 cm da bifurcação do ramo. A menor média de número de folhas foi observada 

no sistema de cultivo a sombra com 6,6 para a distância de corte de 20 cm da bifurcação do ramo. 

Não houve diferença significativa entre as distâncias de cortes para os sistemas de cultivo. 

Quanto ao comprimento médio da maior brotação, o sistema de cultivo a pleno sol foi o 

mais significativo, apresentando em média 43,73 e 39,81cm de comprimento para as distancias de 

10 e 20 cm da bifurcação do ramo, respectivamente. A menor média de comprimento ocorreu no 

sistema de cultivo a sombra com 13,63 cm quando a distância de corte foi de 20 cm da bifurcação 

do ramo. Não houve diferença significativa entre as distâncias de cortes. 

 

Tabela 3–Médias do número de folhas e comprimento da maior brotação em ramos de plantas de jaborandi 

submetidas a diferentes sistemas de cultivo e distâncias de corte após quinze meses de avaliação.   

    Sistema                                           Corte 10 cm                                       Corte 20 cm 

    de cultivo                             Nº de folha      Comprimento            Nº de folhas      comprimento 

 

    Sol                                         16.6 aA                 43.73 aA                17.8 aA              39.81 aA   

    Sombra                                    9,6 bA                 14,74 bA                 6,6 bA               13.63 bA  

* Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na vertical e seguidas por letras maiúsculas diferentes 

na horizontal, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

A colheita de folhas de jaborandi realizada por folheiros no município de Parauapebas, PA, 

deixam a planta descansar um ano, aproximadamente, para realizar a próxima colheita. O sistema 
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de “poda” é efetuado com tesouras com o corte de apenas parte das folhas, deixando-se as folhas e 

ramos residuais para ajudar na recuperação (HOMMA & MENEZES, 2014). 

Neste trabalho foi observado que o sistema de cultivo influencia no número de folhas e no 

comprimento das brotações do jaborandi após o corte dos ramos realizado com a tesoura, 

comprovando que é possível realizar uma colheita eficiente em um menor período de descanso sem 

prejudicar o desenvolvimento da planta.  

No experimento foi observado que após o corte dos ramos realizado com a tesoura de poda 

independente das distâncias desses cortes, ocorreu á brotação de novos ramos sem danificação das 

plantas, ao contrário do que se observa, quando a colheita de folhas dos ramos realizada pelos 

folheiros é total. Nesse trabalho foi observado que a distância dos cortes beneficiou a regeneração 

de novas brotações, podendo antecipar a colheita e influenciar na produção de folhas sem 

prejudicar o desenvolvimento da planta. 

Segundo Weiss et., al, (2011) uma regra importante é a forma de poda do arbusto ao invés 

de arrancar a planta, os colhedores devem podá-la, levando em consideração características do 

vegetal, além disso, a poda deve ser feita com uma tesoura apropriada, de forma que não danifique 

o arbusto e possibilite o seu crescimento. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O cultivo do jaborandi torna-se mais produtivo quando cultivado a pleno sol. Independente 

das distâncias dos cortes realizados esses beneficiaram a regeneração de novas brotações podendo 

antecipar a colheita e influenciar na produção de folhas sem prejudicar o desenvolvimento da 

planta. 
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RESUMO  

 

A globalização da economia tem causado alterações em todos os elos da cadeia produtiva brasileira 

de hortaliças. Ao mesmo tempo em que tem possibilitado avanços tecnológicos e estruturais, essa 

mudança expõe os gargalos que ensejam superação para melhorar a sua competitividade. 

Atualmente a população tem passado pela transição nutricional, onde aumenta consideravelmente 

a prevalência da obesidade. Dentre as causas, encontra-se uma alimentação pobre em frutas, 

legumes e verduras. Há a necessidade de estudar o comportamento do consumidor de hortaliças 

para fortalecer esta cadeia produtiva. O objetivo da pesquisa foi analisar o comportamento do 

consumidor de hortaliças no mercado do município de Capanema. Foram considerados os atributos 

de compra, renda, escolaridade, local de compra, produtos complementares e substitutos. A 

amostra foi de 150 entrevistados na feira livre e em supermercados de Capanema. Os dados obtidos 

foram tabulados em planilhas eletrônicas do Excel, sendo tratados e analisados em porcentagens. 

Os resultados mostraram que a higiene do produto (62%) foi o atributo que mais atraiu os 

consumidores no ato da compra. A feira livre foi o principal local de compra, o que correspondeu 

a (56%) dos consumidores entrevistados. Concluiu-se ademais que o consumidor está disposto a 

comprar produtos desde que tenha uma de qualidade, e está disposto a praticar fair trade, ou seja, 

preferir hortaliças provenientes de comunidades mais pobres, desde que atenda aos quesitos de 

higiene e qualidade. 

 

Palavras-chave: Comercialização. Consumo de hortaliças. Qualidade 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A necessidade de se alimentar convenientemente é uma necessidade humana primária que 

remonta à origem da humanidade. Mas tem sempre por base uma preocupação de certezas e/ou 

incertezas no que se refere ao acesso ao alimento em quantidade e qualidade adequada à vida 

saudável do homem. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, legumes e verduras do mundo, 

cujo valor de produção foi de R$19 bilhões em 1999, próximo à soma da produção dos principais 

grãos. Esse mercado possui ainda uma perspectiva de crescimento muito mais favorável do que os 
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grãos. Segundo Ferreira e Araujo (2007), no biênio 2005- 2006 a produção média anual das 

principais hortaliças no Brasil foi de 17,31 milhões de toneladas, 27,3% maior que no biênio 1995-

1996, nesse mesmo período a área cultivada diminuiu 6,1% e a produtividade aumentou 35,6% em 

média, devido principalmente a incorporação de tecnologias de produção. 

 Nos últimos dez anos a produção de hortaliças no país aumentou 33 % enquanto a área foi 

reduzida em 5 % e a produtividade incrementou 38 %. O valor total da produção foi estimado em 

R$ 11.482,42 milhões. Apenas seis hortaliças (tomate, batata, melancia, cebola, cenoura e batata-

doce), respondem por mais de 64 % do volume total produzido (IBGE, 2014). Três quartos do 

volume de produção concentram-se nas regiões Sudeste e Sul enquanto o Nordeste e o Centro-

Oeste respondem pelos 25 % restantes. 

A maior parte da produção de hortaliças (60%) está concentrada em propriedades de 

exploração familiar com menos de 10 hectares intensivamente utilizadas. As principais vantagens 

na aquisição de hortaliças de agricultores familiares são a alta qualidade dos produtos e os baixos 

preços praticados. Entretanto, na época da chuva, os produtores familiares têm a qualidade dos 

produtos reduzida e dificuldades para manter a regularidade de entrega, o que contraria as 

principais exigências das empresas varejistas, ciclos curtos, forte sazonalidade, uso intensivo de 

mão-de-obra e alta perecibilidade dos produtos, ou seja, as hortaliças apresentam curto período de 

vida pós-colheita. 

No Brasil, tem ocorrido aumento no consumo de produtos oferecidos pelo chamado 

mercado de conveniência nas grandes cidades, impulsionado pela mudança do perfil da população 

brasileira, principalmente pela jornada de trabalho feminino e o aumento do custo da mão de-obra 

nas grandes cidades. Com todos os avanços do setor notam-se algumas mudanças na apresentação 

das hortaliças ao consumidor final, tanto na diferenciação do produto quanto à embalagem. De 

acordo com os resultados de Pinheiro et al. (2015), a quantidade de hortaliças e frutas consumida 

pelo brasileiro atualmente está abaixo do mínimo preconizado pela OMS. A pesquisa detectou 

também que o consumo de hortaliças é maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais e aumenta 

com a idade e com a escolaridade das pessoas esses alimentos são importantes para a composição 

de uma dieta saudável da população. Em termos de consumo per capita, o Brasil consome 19 

kg/hab./ano, tal fato evidencia o potencial do mercado interno brasileiro. A globalização da 

economia tem causado alterações em todos os elos da cadeia produtiva brasileira de hortaliças, ao 
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mesmo tempo em que tem possibilitado avanços tecnológicos e estruturais, essa mudança expõe 

os gargalos que ensejam superação para melhorar a sua competitividade. Nesse contexto, 

objetivou-se analisar o perfil do consumidor capanemense de hortaliças, dando enfoque os 

principais fatores que interferem na hora da compra do produto.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada em Capanema-PA, que está localizada na região Nordeste do 

estado do Pará, aproximadamente a 161 km da capital estadual, com uma área de 614,693 km2, 

com uma população de 63.639 habitantes; destes, cerca de 50.736 mil correspondem à população 

urbana e 12.892 da área rural (IBGE, 2014).  

O estudo foi conduzido em março de 2015. Para a coleta dos dados, utilizou-se a aplicação 

de 150 questionários, contendo vinte e uma questões, os quais abordavam perguntas relacionadas 

ao consumo de hortaliças e fatores socioeconômicos, enfatizando o preço, sanidade, renda, 

escolaridade e origem. As entrevistas foram realizadas em feira livre, supermercado, mercadinhos 

e outros pontos de venda pelo horário da manhã, no ato da compra das hortaliças. 

 O item referente ao gênero do consumidor foi incluído no questionário para verificar a 

hipótese de que são mais as mulheres que se encarregam da compra de hortaliças, conforme 

verificado por Matsuura et al. (2004). 

 Em relação ao item renda familiar dos consumidores, optou-se por utilizar também faixas 

de salários; com menos de um salário mínimo; um salário mínimo a menos de dois salários mínimo, 

três salários mínimos e mais de três salários mínimos. Oliveira e Thébaud-Mody (1997), em 

estudos sobre consumo alimentar, mencionam que a renda familiar é um componente importante 

que poderá determinar o tipo de consumo alimentar da população. 

 O item escolaridade é de suma importância para realização do inquérito. Laurenzine e Silva 

(2004), em estudos sobre a competitividade de diferentes canais de distribuição, afirmam que o 

nível educacional da população pode influenciar no gasto com alimentação. Este item irá ajudar a 

dimensionar o universo existente entre aspecto socioeconômico da sociedade e sua dieta. 

 O item motivo especial para a compra: preço, aspecto do produto, qualidade sabor, origem 

e higiene, foram acrescentados no questionário, pois é fundamental ter a percepção dos principais 

motivos que levam o consumidor a comprar hortaliças. As razões podem variar de acordo com 
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fatores socioeconômicos, tornando-se um importante elemento para traçar o perfil do consumidor, 

visto que este fator irá influenciar nas decisões de compra, como observado no estudo de Saabor 

(1999) sobre comercialização de hortaliças. 

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas do Excel, sendo tratados e 

analisados em porcentagens. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados da pesquisa mostraram que 56% dos entrevistados dariam preferência de 

compra para as hortaliças em feira livre. Já 30% admitem comprar as hortaliças em supermercados. 

Além disso, 9% afirmaram comprar as hortaliças em mercadinhos. Enquanto que 3% dão 

preferência de compra em outros locais, tais como fruteiras, e somente 2% compram diretamente 

do atravessador (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Locais de maior frequência de compra de hortaliças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 

 

 Sobre os aspectos que influenciam na escolha das hortaliças na hora da compra, se pode 

observar que os consumidores, no que diz respeito à origem (50%) e (14%) dos consumidores 

afirmaram não dar importância a esse atributo, enquanto que (16%), (15%) e (6%) respectivamente 

jugaram dar importância à origem das hortaliças. Mais da metade dos consumidores de hortaliças 

de Capanema de acordo com os resultados das pesquisas (63%) e (14%), mostraram não dar 

importância a praticidade na hora da compra das hortaliças, sendo que (14%), (6%) e (4%) dão 
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importância. Sobre o costume (61%) e (11%) segundo os consumidores afirmaram não se importar 

com esse aspecto, apenas (11%), (8%) e (8%) dão importância a esse aspecto na hora da compra. 

A qualidade é um fator muito importante na hora da compra, pois dentre os entrevistados (44%) e 

(36%) dos consumidores levam seriamente em consideração esse fator. Em minoria (12%), (5%) e 

(3%) respectivamente não dão importância. Percebeu-se que cerca de (36%) e (5%) não leva em 

consideração o sabor, entretanto (29%), (27%) e (2%) dos consumidores entrevistados acham esse 

aspecto importante. Segundo a entrevista, a marca mostrou-se ser um fator não levado em 

consideração pelos consumidores na hora da compra representado por cerca de (58%) e (12%). E 

apenas (15%), (8%) e 7% dão importância a esse atributo. O preço é um aspecto de fundamental 

importância levado em consideração na hora da compra, pois (43%), (31%) e (9%) mostraram dar 

importância a esse atributo. Apenas 11% e 5% não levam em consideração esse aspecto. (Figura 

2). 

 

Figura 2 – Aspectos que influenciam na escolha das hortaliças 

Fonte: Autores, 2016 

 
Sobre os aspectos que influenciam no ato da compra das hortaliças, pode-se observar que 

os consumidores, no que diz respeito ao rótulo (65%) e (22%) dos consumidores afirmaram não 

dar importância, enquanto que (6%), (4%) e (3%) respectivamente jugaram dar importância ao 

rótulo das hortaliças. De acordo com os resultados da pesquisa (41%) e (15%) mostraram não dar 

importância à validade das hortaliças na hora da compra, sendo que (23%), (18%) e (3%) afirmaram 

dar importância a esse atributo.  
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Figura 3 – Atributos importantes dado no ato da compra de hortaliças 

Fonte: Autores, 2016 

 

A maioria dos consumidores de hortaliças entrevistada afirmou não levar em consideração 

se as hortaliças compradas possuem ou não o Selo de Inspeção Federal (SIF) sendo representado 

por cerca de (62%) e (18%). Apenas (8%), (7%) e (4%) dão importância a esse atributo. Percebeu-

se que de acordo com a pesquisa realizada, 66% e (21%) não dão importância ao código de barra 

das hortaliças. Apenas (8%), (3%) e (1%) levam em consideração esse aspecto. Segundo a 

entrevista sobre os atributos levado em consideração no ato da compra, a marca mostrou-se ser um 

fator não levado em consideração pelos consumidores representados por cerca de (61%) e (18%). 

Sendo (12%), (8%) e (1%) dão importância a esse atributo. 

 Observou-se que (45%) e (11%)dos entrevistados, não dão importância a origem das 

hortaliças, apenas (20%), (18%) e (7%) dão preferência na hora da compra. O preço é um atributo 

importantíssimo levado em consideração pelo consumidor representado pelas porcentagens de 

(39%), (28%) e (9%). A minoria dos consumidores afirmou não dar importância a este aspecto 

sendo observado pelos valores (20%) e (3%). De acordo com os resultados em relação a higiene 

das hortaliças com cerca de (62%) e (3%) dos consumidores afirmaram não se importar com este 
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atributo. Porém cerca de (26%), (7%) e (2%) julgaram que este atributo é de fundamental 

importância no ato da compra das hortaliças (Figura 3). 

O que mais se destaca, em aspectos atrativos, no ato da compra de hortaliças pelos 

consumidores em Capanema é o preço do produto sendo representado por cerca de (23%). Em 

seguida destacam-se o sabor com (17%), se cultivadas organicamente (17%) e a cor com cerca de 

(16%). Os demais aspectos que são atrativos no momento da compra das hortaliças, mas em 

minoria, são a textura com (10%), a forma de exposição dos produtos, ou seja, apresentação, com 

cerca de (8%), e a origem das hortaliças (5%) (Figura 4) 

 

Figura 4 – Atributos importantes dado no ato da compra de hortaliças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 

 

Ao tratar-se de frequência de compra de hortaliças, entrevistados afirmaram comprar 

semanalmente, sendo representado por (66%), além disso cerca de (14%) dos consumidores 

julgaram comprar hortaliças diariamente. Somente (10%) e (9 %), afirmaram comprar 

quinzenalmente e mensalmente hortaliças, respectivamente (Figura 5). 

 
Figura 5  – Frequência que os consumidores compram hortaliças em Capanema-PA 
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Fonte: Autores, 2016 

 

Verificou-se que os entrevistados na sua maioria possuem ensino médio completo 

correspondendo a (32%). O grau de escolaridade é um fator de suma importância para o consumo 

de hortaliças, devido ao conhecimento que é adquirido com relação aos benefícios podem trazer 

para a saúde. Segundo Pinheiro (2015), os hábitos alimentares saudáveis são comportamentos que 

relacionam o grau de escolaridade. (Figura 6) 

 

Figura 6  – Nível de escolaridade dos consumidores de hortaliças em Capanema-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2016 

A Figura 7 mostra a renda dos consumidores de hortaliças entrevistados, sendo (68%) 

recebem de um a menos de dois salários mínimos. Esses resultados podem ser explicados pelo fato 

de a maioria dos consumidores exercerem trabalho autônomo. Segundo Oliveira e Thébaud-Mody 
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(1997), em estudos sobre consumo alimentar, mencionam que a renda familiar é um componente 

importante que poderá determinar o tipo de consumo alimentar da população. A renda familiar é 

de grande importância para avaliação do perfil consumidor, porque as decisões de compra das 

famílias se dão em função da renda familiar e não da individual (Saabor, 1999).  

 

Figura 7  – Nível de escolaridade dos consumidores de hortaliças em Capanema-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2016 

 

 

4. CONCLUSÕES  
 

 

O mercado consumidor de hortaliças no município de Capanema é bastante criterioso no 

que diz respeito a qualidade do produto que esta comprado, é importante se dizer que este fato está 

relacionado com o grau de escolaridade desses consumidores, pois detém de conhecimentos sobre 

a importância das hortaliças para a saúde. 
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RESUMO  

 

A espécie Dialium guianense (Aubl.) Sandwitch, família Leguminosae-Caesalpinioideae. É uma 

espécie nativa da América do Sul. A madeira desta espécie é usada para várias finalidades na 

marcenaria. O objetivo desse trabalho foi analisar a curva de embebição em sementes da espécie 

Dialium guianense. O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes da Universidade 

Federal Rural da Amazônia. O teste de curva de embebição foi realizado utilizando-se quatro 

repetições de 30 sementes, com sementes intactas e escarificadas, as sementes foram colocadas em 

rolos de papel-Germitest, umedecidas em água destilada. Após o semeio, os rolos de papel 

contendo as sementes foram acondicionadas em câmara de germinação tipo Biochemical Oxigen 

Demand (B.O.D.), na temperatura de 28 ºC. A cada hora foi analisado o teor de água das sementes 

durante a fase I de embebição, aumentando-se o intervalo de tempo de determinação da umidade 

durante a fase II de embebição, com a estabilização do seu peso, as sementes foram pesadas até 50 

% protrusão radicular na fase III. O tempo total da curva de embebição em semente da espécie 

Dialium guianense foi de 96 horas, quando se obteve pelo menos 50 % de protrusão da radícula. 

As sementes de Dialium guianense seguem um padrão trifásico de absorção nas sementes 

escarificadas, fato que não ocorreu nas sementes intactas. 

 

Palavras-chave: Espécie florestal. Germinação. Protrusão radicular.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A espécie Dialium guianense (Aubl.) Sandwitch, família Leguminosae-

Caesalpinioideae, é uma arbórea, florestal. É uma espécie nativa das Américas do Sul e Central 

(LEWIS & OWEN, 1989). A madeira desta espécie é usada para várias finalidades na marcenaria 

e os frutos são consumidos principalmente pelo seu mesocarpo carnudo e comestível (LORENZI, 

1998).  
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As sementes de Dialium guianense apresentam dormência tegumentar, com um 

endosperma vítreo que rodeia o cotilédone e a radícula (SIMÓN et al., 2003). Dentre os métodos 

mais utilizados para superar a dormência estão a escarificação mecânica (atrito das sementes contra 

superfícies abrasivas), a escarificação química (geralmente com ácido sulfúrico) (MARCOS 

FILHO, 2005) e a imersão em água quente que resulta na remoção de ceras e no enfraquecimento 

do tegumento (ZAIDAN & BARBEDO, 2004). 

A água é um dos fatores que mais influenciam o processo de germinação, pois reidrata os 

tecidos e intensifica a respiração, promovendo atividades metabólicas para o fornecimento de 

energia e nutrientes necessários para a retomada do crescimento do embrião (CARVALHO e 

NAKAGAWA, 2000). 

A embebição é fundamental para a germinação porque permite a retomada da atividade 

metabólica, contribuindo para os processos de mobilização e assimilação de reservas e crescimento 

subsequente (MARCOS FILHO, 2005). 

Segundo Bewley; Black (1994), a embebição é composta por três fases distintas. A fase I é 

caracterizada pela rápida absorção de água, ocorrendo em sementes viáveis como inviáveis, em 

consequência da diferença do potencial hídrico existente entre a semente e o substrato. Nesta fase, 

são observados os primeiros sinais da reativação do metabolismo, ocorrendo o aumento da 

atividade respiratória, e a ativação das enzimas e a síntese da proteína a partir do RNA-m 

armazenado ao final do processo de maturação (MARCOS FILHO, 2005). A fase II é mais longa, 

na qual praticamente as sementes param de absorver água. Ocorrendo a preparação para 

germinação por meio da degradação das substancias de reservas, produzindo energia para retomada 

do crescimento do embrião. A fase III é caracterizada pela protrusão radicular e crescimento da 

plântula (BEWLEY; BLACK, 1994). Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi verificar a curva 

de embebição em sementes da espécie de Dialium guianense.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes da espécie Dialium guianense utilizadas no experimento são provenientes de 

matrizes localizadas em Tucuruí, Pará, posicionado geograficamente a 3º51’58,3 e 49º38'25,8''W. 

O trabalho foi realizado no Laboratório de sementes do Instituto de Ciências Agrarias (ICA) da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, Estado do Pará.   
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Previamente, foram realizados testes pré-germinativos para superação da dormência das 

sementes de Dialium guianense. De acordo com os resultados a escarificação em ácido sulfúrico 

concentrado por 15 minutos foi o método mais eficiente. Sendo esse tratamento em acido por 15 

minutos aplicados às sementes antes do inicio do experimento de curva de embebição. 

Anteriormente aos tratamentos as sementes foram submetidas à assepsia com solução de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1 % por 3 minutos (BRASIL, 2009). Foi verificado o teor de  água 

inicial das sementes pelo método de estufa a 105± 3°C, por 24 h (BRASIL, 2009).  

O teste de curva de embebição foi realizado utilizando-se sementes intactas e escarificadas 

em ácido sulfúrico concentrado por 15 minutos, distribuídas em quatro repetições de 30 sementes. 

As sementes foram colocadas em rolos de papel-germitest, umedecidas com água destilada, 2,5 

vezes o peso do papel seco (BRASIL, 2009). Os rolos foram colocados em sacos plásticos e levados 

à câmara de germinação do tipo Biochemical Oxigen Demand (B.O.D), regulado na temperatura 

de 28 ºC e com fotoperíodo de 12 horas. 

Para determinação da curva de embebição, as sementes eram pesadas em balança analítica 

de precisão de 0,1 mg, a cada hora era tomada o teor de água das sementes, durante a fase I de 

embebição, de acordo com o ganho de peso, aumentando-se o intervalo de tempo de determinação 

da umidade durante a fase II de embebição, pois a mesma estabiliza o seu peso, ganhando pouca 

umidade, as sementes foram pesadas até 50 % da protrusão radícula na fase III. Foram consideradas 

germinadas as sementes em que se constatou protrusão da radícula com 2 mm. 

O ganho de peso (GP) das sementes foi calculado de acordo com a fórmula: 

GP= [(Pf-Pi)/Pi] x 100 

Em que: 

Pf: peso final ( ganho de umidade a cada período de embebição). 

Pi: peso inicial das sementes antes da embebição. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor inicial de umidade das sementes de Dialium guianense no momento de realização 

do experimento foi de aproximadamente aos 13,7 %. 

A Figura 1 e 2 representa a embebição das sementes de acordo com o processo germinativo 

das sementes de Dialium guianense. As primeiras manifestações do processo de embebição 
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ocorreram já nas primeiras horas após a instalação do experimento, caracterizada pelo 

intumescimento das sementes, verificando-se o aumento significativo dessas, com 70 horas ocorreu 

à protrusão radicular das sementes escarificadas (Figura 1), enquanto as sementes duras 

permaneceram praticamente com o mesmo teor de umidade.  

Figura 1 – Evolução da embebição no processo germinativo de sementes escarificadas de Dialium 

guianense até a protrusão da radícula. UFRA, Belém, PA, 2016. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

No decorrer da germinação, foi analisada o aparecimento da radícula e do hipocótilo nas 

sementes escarificadas, ocorrendo à liberação dos cotilédones do tegumento, expandindo-se por 

volta do 7o dia. Após esse período, no 12o dia ocorreu o surgimento das primeiras raízes secundarias 

e os folíolos, caracterizando as plântulas como normais (Figura 2). 

 

Figura 2 – Processo germinativo de sementes escarificadas de Dialium guianense durante a formação de 

plântula. UFRA, Belém, PA, 2016. 

   

Fonte: Autores, 2016. 
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Na Figura 3 encontra-se a curva de embebição paras sementes de Dialium guianense, com 

sementes intactas e escarificadas. Observa-se o período de 70 horas para a ocorrência da protrusão 

radicular das sementes escarificadas, permanecendo praticamente inalterado a umidade das 

sementes intactas.  

 
Figura 3 – Curva de embebição de sementes de Dialium guianense. UFRA, Belém, PA, 2016. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Na fase I a embebição é caracterizada pelo rápido ganho de umidade como se vê acima, 

sendo verificado ganho considerável da umidade nas primeiras 16 horas de embebição, em torno 

de 81% de umidade nas sementes escarificadas, sem ganho considerável de umidade nas sementes 

intactas, permanecendo essas com 13%. A fase I durou 22 horas nas sementes escarificadas e com 

88,55 % de umidade.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Albuquerque et al. (2006) que observou um 

ganho bastante significativo nas primeiras 24 horas em sementes da espécie Bowdichia virgilioides 

Kunth em diferentes lotes. Sendo relatados resultados semelhantes também por Garcia e Diniz 

(2003), com sementes da espécie Vellozia gigantea.  

A Fase II de embebição das sementes escarificadas da espécie Dialium guianense foi a mais 

longa, ocorrendo em 48 horas e com ganho de umidade bem mais lento, enquanto as sementes 

intactas permaneceram quase inalteradas na fase II, com 13,7 % de umidade. A redução drástica 
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da velocidade de embebição e a intensidade de respiração são características dessa fase. De acordo 

com Bewley e Black (1994), é necessária uma diminuição da absorção de água para a mobilização 

das substâncias que foram desdobradas na fase II na região de reserva para os tecidos 

meristemáticos.  

Na Fase III as sementes voltam a ganhar umidade, culminando com a protrusão radicular 

das sementes escarificadas com 93,69 % de teor de umidade, ocorrendo às 70 horas após o inicio 

do experimento, as sementes intactas permanecendo ainda na fase I com 13,76 %.  

O tempo total de da curva de embebição foi de 96 horas, quando se obteve pelo menos 50 

% de protrusão da radícula das sementes escarificadas. 

De acordo com Carvalho e Nakagawa (2012) apenas as sementes consideradas não 

dormentes e viáveis chegam até a fase III absorvendo água de forma ativa. Sendo possíveis 

observar o padrão de três fases de absorção de água, o que mostra que as sementes absorveram 

água do meio, entretanto as sementes intactas fornecem valores praticamente inalterados de teores 

de umidade na embebição.  

4. CONCLUSÕES 

Nas condições do presente estudo, as sementes de Dialium guianense seguem um padrão 

trifásico de absorção nas sementes escarificadas, sendo a intensidade de absorção visível, fato que 

não ocorreu nas sementes intactas.  
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RESUMO  

 

A alta concentração de sais é um fator de estresse para as plantas, pois reduz o potencial osmótico 

e proporciona a ação dos íons sobre o protoplasma, onde a água é osmoticamente retida na solução 

salina, de forma que o aumento da concentração de sais à torna cada vez menos disponível para as 

plantas, influenciando no processo de germinação e podendo manifestar efeitos tóxicos na planta. 

Objetivo do trabalho foi avaliar efeito do estresse salino na germinação de sementes de feijão 

manteiguinha (Vigna unguiculata (L.) Walp variedade Manteiguinha). O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Federal Rural da Amazônia, e 

para o teste salino, foram utilizados dois sais, o NaCl (cloreto de sódio) e o KCl (cloreto de 

potássio), com concentrações de 0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 MPa para cada.  Delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de 50 sementes. Os parâmetros 

analisados foram: primeira contagem da germinação (PCG), plântulas normais (PN) e plântulas 

anormais (PA), massa seca total (MST) e sementes mortas. Os dados obtidos foram submetidos ao 

teste de Tukey à 5% de probabilidade. O feijão manteiguinha se mostrou resistente ao nível de 

potencial osmótico correspondente entre -0,2 e -0,4 Mpa para ambos os sais, apresentando boa 

germinação e vigor, e que a diminuição nos potenciais osmóticos de KCl e NaCl causam 

decréscimo no vigor das plântulas e na germinação de suas sementes. 

 

Palavras-chave: KCl. NaCl. Feijão-caupi. 
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1. INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi é uma espécie que possui crescimento rápido, possibilitando boa cobertura 

do solo, além de seus resíduos em decomposição contribuírem para melhorias na fertilidade do solo 

(FREIRE FILHO et al., 2005). Na região Norte, há ainda um tipo de feijão-caupi muito importante 

para a culinária local chamado de manteiguinha, tem grãos de cor creme, muito pequenos (FREIRE 
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FILHO et al., 2011). Segundo Neves et al. (2011), o feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é 

uma cultura importante, pois faz parte da dieta alimentar da famílias, tanto da zona urbana quanto 

rural, das regiões Norte e Nordeste do Brasil.  

Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), a água é um dos fatores que mais influencia o 

processo de germinação das sementes, onde, de sua absorção se dá o início das atividades 

metabólicas que são necessárias para a retomada do crescimento do eixo embrionário. Entre os 

fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, estão os problemas de salinidade decorrente da 

acumulação de sais solúveis no solo, sobretudo devido ao manejo inadequado da água de irrigação 

(ANTONELLO et al. 2008). 

A salinidade afeta a germinação e o vigor da semente, não só dificultando a cinética da 

absorção da agua, mas também facilitando a entrada de íons em quantidade tóxica nas sementes 

em embebição (SANTOS et al., 1992). A alta concentração de sais é um fator de estresse para as 

plantas, pois reduz o potencial osmótico e proporciona a ação dos íons sobre o protoplasma. A água 

é osmoticamente retida na solução salina, de forma que o aumento da concentração de sais à torna 

cada vez menos disponível para as plantas (RIBEIRO et al., 2001).  

As concentrações de sais que restringem o crescimento e manifestam os efeitos tóxicos nas 

plantas dependem do grau de resistência à salinidade da espécie, bem como do tempo de exposição, 

do estádio de desenvolvimento e tipo de sal utilizado (FERREIRA e REBOUÇAS, 1992).  

Partindo da ideia que cada sal interfere na germinação e crescimento das plântulas e em 

potenciais diferentes, este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do estresse salino na 

germinação de sementes de feijão manteiguinha (Vigna unguiculata (L.) Walp variedade 

Manteiguinha). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. LOCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (1°27’17’’S; 48°26’18’’W) no período de 12 a 20 de maio de 2016, 

com sementes de feijão manteiguinha (Vigna unguiculata (L.) Walpers). Para o teste salino, foram 

utilizados dois sais, o NaCl (cloreto de sódio) e o KCl (cloreto de potássio), com concentrações de 

0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8 MPa, buscando simular diferentes potenciais osmóticos. O delineamento 
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experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com nove tratamentos com quatro repetições 

de 50 sementes. As soluções salinas com os referidos potenciais osmóticos foram preparadas a 

partir da equação de Van't Hoff, citada por Salisbury & Ross (1992). 

 

2.2. PARÂMETROS AVALIADOS 

 A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes parâmetros: Teor 

de água: Realizado utilizando-se o método da estufa, 105±3 °C, durante 24 horas, com duas 

subamostras de 50 sementes, conforme especificações das Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 2009); Teste de germinação: Realizou-se o teste padrão de germinação, com quatro 

repetições de 50 sementes para cada um dos nove tratamentos, e foram semeadas em rolos de papel 

germitest umedecidos com solução salina na quantidade equivalente a 2,5 vezes a massa do 

substrato seco e mantidos em germinador tipo Biochemical Oxigen Demand (B.O.D.) regulado a 

temperatura de 30°C. As avaliações foram realizadas aos cinco e oito dias após a semeadura, e os 

resultados expressos em porcentagem média com base no número de plântulas normais, 

considerando-se como normais as plântulas com as estruturas essenciais perfeitas (BRASIL, 2009). 

Os parâmetros analisados foram: primeira contagem da germinação (PCG), plântulas normais 

(PN), plântulas anormais (PA), massa seca total (MST) e sementes mortas. A primeira contagem 

foi realizada em conjunto com o teste de germinação, considerando as plântulas que, ao 5º dia da 

instalação do teste, se apresentaram normais, como descritas nas Regras para Análises de Sementes 

(BRASIL, 2009). Ao final do experimento a massa seca total das plântulas foi determinada em 

estufa com circulação forçada de ar, regulada à temperatura de 60 ±2ºC, até a obtenção de massa 

constante em seguida pesadas em balança de precisão e dados foram expressos em grama (g). 

Os dados expressos em percentagem foram transformados em arc sen x / 100 e utilizados nas 

análises de variância. As comparações múltiplas entre as médias foram feitas pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O teor inicial de umidade das sementes de feijão manteiguinha no momento de realização do 

experimento foi de aproximadamente aos 10,79 %. Houve efeito significativo entre os tipos de sais 

e as concentrações utilizadas para as variáveis avaliadas. Os resultados indicaram que houve 

influência na capacidade germinativa logo na primeira contagem da germinação, sendo reduzida à 

medida que houve incremento na concentração de NaCl e KCl (Tabela 1), sendo bastante 

expressivo à partir do potencial de -0,4MPa de NaCl e -0,6 MPa MPa de KCl. Segundo Rebouças 

et al. (1989), a concentração de sais no substrato influencia a capacidade germinativa, já que reduz 

o potencial hídrico, e consequentemente, interfere na capacidade de absorção de água pela semente. 

Os dados mostram que a partir do potencial -0,6 MPa de NaCl e -0,8 MPa de KCl a germinação 

foi menos de 5% no quinto dia após a semeadura diferindo da testemunha e do potencial de -0,2 

MPa para todos os sais, apresentando uma germinação de mais de 90%. O mau desempenho da 

germinação na presença de sal deve-se à limitação na absorção de água que provoca uma carência 

de energia para desencadear os processos metabólicos da germinação (MAYER & POLJAKOFF-

MAYBER, 1989). 

 

Tabela 1 – Primeira Contagem da germinação (PCG), Plântulas Normais (PN) e massa seca total (MST) de 

plântulas de feijão caupi (variedade manteiguinha) submetidas a diferentes níveis de salinidade por Cloreto 

de Sódio (NaCl) e Cloreto de Potássio (KCl). 

TRATAMENTOS PCG PN MST 

(Mpa) (%) (%) (g) 

0 96a 84a 0,07984b 

NaCl -0,2  91,5a 83,5a 0,080148b 

NaCl -0,4 30c 2,5bc 0,001478c 

NaCl -0,6 0d 0c 0c 

NaCl -0,8 3d 0c 0c 

KCl -0,2 95,5a 82,5a 0,100138a 

KCl -0,4 72b 5b 0,005866c 

KCl -0,6 42,5c 0c 0c 

KCl -0,8 2,5d 0c 0c 

 * Medias seguida de mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si estatisticamente pelo teste 

Tukey a 5% de significância. 

Fonte: RIBEIRO, 2016. 

 

Os dados de porcentagem de plântulas normais (PN) mostram diferença estatística entre 

eles, onde os potenciais osmóticos de 0 e -0,2 MPa de ambos os sais apresentaram valores 

superiores aos demais potenciais (Tabela 1), admitindo ser a faixa ideal para a germinação, e a 

partir deste potencial, a porcentagem decresce notoriamente a medida em que o potencial também 
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decresce, assumindo valor zero nos potenciais -0,6 e -0,8 MPa dos dois sais. A faixa de potencial 

osmótico observada neste trabalho está dentro da encontrada por Araujo et al. (2012) em 

trabalhando com feijão manteiguinha utilizando o sal NaCl, confirmando uma faixa ótima de 

potencial  entre -0,1 a -0,4 MPa, afirmando apresentar efeitos positivos nos parâmetros PCG(%), 

G(%) e MST (g), e assegurando uma germinação ideal, e também com Pinheiro et al. (2013) em 

seu trabalho com estresse salino com NaCl em feijão guandu, que diz não há influencia do sal no 

desenvolvimento das plântulas entre potenciais de 0 e -0,3 MPa. 

 

Figura 1 – Gráfico da relação entre plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA) e sementes mortas 

(SM) de feijão caupi submetido a diferentes tratamentos (1=Testemunha; 2= NaCl -0,2 MPa; 3= NaCl -0,4 

MPa; 4= NaCl -0,6 MPa; 5= NaCl -0,8 MPa; 6= KCl -0,2 Mpa; 7= KCl -0,4 MPa; 8= KCl -0,6 MPa; 9= 

KCl -0,8 MPa). 

 

 
Fonte: RIBEIRO, 2016. 

 

A Figura 1 mostra que os tratamentos com NaCl e KCl, potenciais -0,4 MPa, -0,6 MPa e -

0,8 MPa apresentaram elevada porcentagem de plântulas anormais.  Também é possível observar 

uma maior quantidade de sementes mortas presentes nos tratamentos com NaCl, cerca de 23,8% 

do total dos tratamentos que utilizaram este sal, quando comparado aos KCl (16,5%), mostrando 

ser mais prejudicial, concordando assim com o observado por Coelho et al. (2010) em seu trabalho 

com feijoeiro, onde, o NaCl causou mais danos os parâmetros analisados em relação aos outros 

sais testados.  

 Conus et al. (2009) observaram que a condição de estresse provocada pelos sais 

proporciona comportamento diferenciado no vigor de plântulas de milho, no qual, o efeito salino 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PN 84 83.5 2.5 0 0 82.5 5 0 0

PA 15 13.5 88.5 46 70.5 14.5 86.5 87.5 59

SM 1 3 9 54 29.5 3 8.5 12.5 41
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do NaCl interfere de uma maior intensidade nas características apresentadas  pelas plântulas 

quando comparado ao KCl. 

 Para os dados de massa seca (Tabela1), o tratamento com KCl potencial de -0,2 MPa diferiu 

estatisticamente dos demais, seguido da testemunha e KCl -0,2 MPa. Nunes et al. (2009) em seu 

trabalho com crotalária, no qual, mostram que dentre todos os tratamentos, não obtiveram valores 

significativos de MS, e a posteriori, conclui que nos potenciais mais baixos, o KCl foi o mais 

prejudicial para o crescimento das plântulas e germinação das sementes. A presença de íons sódio 

ou potássio pode desestabilizar o equilíbrio osmótico e/ou das membranas, o que deslocaria o 

metabolismo para a realização de reparos nas estruturas celulares, levando a redução drástica de 

crescimento e acúmulo de matéria seca (YANG E POOVAIAH, 2002). 

 

4. CONCLUSÃO  

O feijão manteiguinha se mostrou resistente ao nível de potencial osmótico correspondente a -

0,2 MPa para ambos os sais, apresentando boa germinação e vigor. A diminuição nos potenciais 

osmóticos de KCl e NaCl causam decréscimo no vigor das plântulas e na germinação de feijão 

manteiguinha. 
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RESUMO  

 

O objetivo geral do artigo foi realizar um estudo comparativo da produção extrativista e cultivada 

do açaí no estado do Pará e seu impacto na economia local. Especificamente buscou-se relacionar 

dados e informações disponíveis nos principais órgãos de fomento, monitoramento e 

comercialização da produção do açaí no Pará (IBGE e SAGRI). A pesquisa foi feita a partir de uma 

revisão de literatura e pesquisa de campo em busca de dados secundários já estratificados 

(disponíveis pelos órgãos já citados no objetivo específico), a fim de se fazer uma pesquisa 

científica, partindo de um estudo do assunto, investigando o fenômeno dentro do contexto real no 

qual se encontra. A finalidade da pesquisa foi relacionar dados da produção e extração, com a 

comercialização do açaí. Com resultado obteve-se que o cruzamento de informações quanto a 

quantidade produzida e valor da produção demonstrou em 2000 a quantidade produzida era maior 

do que o valor da produção (respectivamente 112.684 toneladas para R$ 56.268), invertendo-se a 

quantidade e valores em 2012 quando demonstra-se que produziu-se 110.940 toneladas do fruto, 

mas seu valor de produção chegou a R$ 233.310. Desse modo pode-se inferir que o valor da 

produção do açaí no período de 12 anos (2000 a 2012) teve um aumento estimado em quase 500% 

se forem comparados dados relacionados à quantidade produzida e ao valor de produção variáveis 

nesse período. 

 

Palavras-chave: Açaí. Produção extrativista. Estudo comparativo.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Conforme Lopes (2001) as agroindústrias inseridas no contexto da extração deparam-se 

com os desafios de adequar a produção agrícola, realizada pelas comunidades ribeirinhas, as suas 

necessidades de produzirem produtos com certificações para atender as exigências do mercado. 

Para superar esses desafios é necessário que as agroindústrias realizem mudanças nos seus valores, 

na sua cultura organizacional, assimilando os conceitos relacionados às questões socioambientais 
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para que possam identificar como investimentos e não como custos o capital a ser aplicado para 

promover as mudanças necessárias à adequação a essa tendência. O crescimento acelerado da 

demanda pelos produtos derivados do açaizeiro acompanha as exigências do novo mercado 

consumidor, cada vez mais preocupado com as questões socioambientais. Logo abaixo verifica-se 

a quantidade de extração do açaí em todo o Brasil e por região.   

 Se verificarmos o volume de extração ocorrido entre os anos de 2010 até 2014, observa-se 

que nesse período de recorte que a maior produção brasileira foi em 2011 e as regiões que mais 

produzem são Norte e Nordeste, sendo o Norte a que extrai a grande maioria desse vegetal para 

consumo, sendo que no ano de 2014 o nordeste teve seu maior volume de extração nos últimos 

cinco anos.  

Desse modo, busca-se com esse trabalho explorar aspectos da produção do açaí no estado 

do Pará, a fim de verificar os impactos que a quantidade de extração vegetal do açaí gera para a 

economia paraense.  

A população ribeirinha já conhece o açaí em suas possibilidades comerciais e o que ele 

pode proporcionar a partir de sua produção e comercialização "in natura". Isso por que a produção 

do açaí para consumo local envolve baixo custo em suas atividades, mas que garante uma excelente 

rentabilidade econômica (LOPES, 2001). 

Somente em Belém estima-se que haja mais de 3.000 locais onde se vende o açaí, chegando 

a ser consumido cerca de 150 mil litros, com bastante frequência pelas populações de baixa renda 

(HOMMA et al., 2006). 

Ocorre que o fruto do açaizeiro, denominado simplesmente de açaí, destacou-se no mercado 

nacional e internacional como uma fonte de alimentação saudável extremamente rica em 

antocianinas, fibras alimentares, calorias e proteínas. Estudos também demonstraram uma grande 

variedade de oportunidades em se tratando de beneficiamento integral do açaizeiro pelas industriais 

alimentícias, cosméticos, fármacos, celulose e papel, além de corantes naturais que podem ser 

feitos, entre outras vantagens. Esse potencial de beneficiamento variado causou um aumento 

desenfreado do seu consumo e a consequente necessidade de criar soluções para atender a crescente 

demanda (ROGEZ, 2000). 

Ainda conforme Rogez (2000) o desafio de atender a crescente demanda por açaí, vem 

acompanhada da preocupação dos mercados por consumir produtos que utilizem nos seus 
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processos produtivos os conceitos de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, 

responsabilidade corporativa, competitividade responsável e governança, os quais refletem a 

preocupação da sociedade, das organizações e governos para com a exploração dos recursos 

naturais.  

Diante dessa necessidade de investigar melhor o assunto, buscou-se contribuir com a 

discussão, ampliando ainda mais os horizontes de quem já estuda o tema e quer compartilhar ideias 

e informações atualizadas. Assim, a problemática de pesquisa é: Quais os principais impactos da 

extração e comercialização do açaí na economia paraense?  

Desse modo o objetivo geral do artigo é realizar um estudo comparativo da produção 

extrativista e cultivada do açaí no estado do Pará e seu impacto na economia local. Especificamente, 

buscou-se relacionar dados e informações disponíveis nos principais órgãos de fomento, 

monitoramento e comercialização da produção do açaí no Pará (IBGE e SAGRI).  

Neste sentido o texto será dividido em quatro tópicos, sendo o primeiro a introdução, e no 

segundo tópico apresenta-se a metodologia de pesquisa e no terceiro tópico espera-se relacionar o 

consumo do açaí na economia local (Belém, outros municípios...), apresentando resultados e 

discussões. Por fim, serão feitas as conclusões e apresentadas as referências bibliográficas. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa sobre a produção e comercialização do açaí paraense foi feita a partir de uma 

revisão de literatura e pesquisa de campo em busca de dados secundários já estratificados 

(disponíveis pelos órgãos IBGE e SAGRI), a fim de se fazer uma pesquisa científica, investigando 

o fenômeno dentro do contexto real no qual se encontra.  

A finalidade da pesquisa foi relacionar dados da produção e extração, com a 

comercialização do açaí. A pesquisa bibliográfica ajudou com trabalhos já existentes na área e a 

pesquisa de campo servirá para dar subsídio em relação aos números e volumes comerciais 

originados no consumo do açaí pelos paraenses.  Os resultados foram analisados a partir da 

projeção em gráficos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Gráfico 1: Área colhida da produção de açaí no estado do Pará, nos anos de 2003 a 2012 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

 Verificamos no gráfico 1 que de 2003 a 2012 houve um considerável aumento da área 

colhida do fruto do açaí no estado do Pará, chegando a quintuplicar o tamanho da área e com isso 

consequentemente aumentando o volume da colheita em apenas 9 anos.  

 

Gráfico 2: Área plantada para a produção de açaí no Pará, nos anos de 2003 a 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

De igual modo verifica-se no gráfico 2 que ocorreu na área plantada do fruto do açaí, 

ocorrendo uma proporcionalidade equilibrada entre a área plantada e a área colhida durante os 9 

anos de pesquisa dos dados levantados pelo IBGE.  
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Gráfico 3: Quantidade produzida de açaí, em toneladas, no Pará, de 2003 a 2012 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

Já o gráfico 3 mostra a quantidade produzida nesse período, considerando as áreas plantadas 

e as áreas onde ocorreram as colheitas do fruto. No gráfico acima mostra-se que saiu-se de 257.282 

no ano de 2003 para 817.246 no ano de 2012, um aumento proporcional ao aumento da área 

plantada e colhida.  

 

Gráfico 4: Valor da produção do açaí, em R$, no Pará, nos anos de 2003 a 2012 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

No gráfico 4 observa-se que o valor da produção do açaí teve uma alta 10 vezes maior ao 

serem considerados os anos de 2003 e 2012, saindo de R$ 105.188.980 para 1.159.738.291 

respectivamente. 

Gráfico 5: Comparação entre área plantada e área colhida, na produção do açaí, no estado do Pará, nos 

anos de 2003 a 2012 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

O gráfico 5 demonstra que houve uma equiparação entre as áreas plantadas e as áreas 

colhidas em todos os anos, desde 2003 até 2012, o que demonstra uma simetria incomum, haja 

vista que existe a possibilidade de muitos pés de açaí nascerem em ambiente natural, 

independentemente da ação do homem. 

 

Gráfico 6:  Municípios no estado do Pará que tiveram as maiores contribuições, em R$, na produção do 

açaí, no estado do Pará, nos anos de 2003 a 2012 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do LSPA/IBGE 
 

O gráfico 6 deixa claro os municípios que mais contribuíram em termos de economia no 

estado do Pará no recorte temporal estudado (2003-2012). Verifica-se que os que mais se destacam 
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são os municípios de Abaetetuba e Cametá, respectivamente em primeiro e segundo lugares, sendo 

seguidos pelos municípios de Acará em terceiro e de Bujaru em quarto lugar.  

 

Gráfico 7 - Quantidade produzida na extração vegetal (Toneladas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SAGRI/PARÁ 

 

Já o gráfico 7 mostra os dados levantados pela Secretaria de Agricultura do Pará 

(SAGRI/PARÁ), entre os anos de 2000 a 2012, havendo uma variação equivalente, com destaque 

para o ano de 2003 no qual houve maior quantidade extraída em termos de toneladas. 

 

Gráfico 8 - Valor da produção na extração vegetal (R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SAGRI/PARÁ 
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No gráfico 8 segundo a SAGRI, o valor da extração vegetal saiu de R$ 56.268 em 2000 

para R$ 233.310 em 2012, mostrando também uma diferença quanto aos dados levantados pelo 

IBGE entre os anos de 2003 a 2012. 

9 - Quantidade Produzida X Valor da Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SAGRI/PARÁ 

 

No gráfico 9 observa-se que se em 2000 a quantidade produzida era maior do que o valor 

da produção (respectivamente 112.684 toneladas para R$ 56.268); no ano de 2012 encerra-se de 

modo invertido, ficando a quantidade em toneladas produzida em 110.940 para um valor de 

produção que chegou a R$ 233.310. Infere-se que o valor da produção do açaí nesses 12 anos teve 

um aumento considerável se comparado à quantidade produzida. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 

De 2003 a 2012 no Pará ocorreu um considerável aumento da área colhida do fruto do 

açaí, quintuplicando a área territorial onde houve a colheita do fruto.  

De maneira simétrica a área plantada do fruto do açaí, demonstrou uma proporcionalidade 

equilibrada com a área plantada segundo os dados levantados pelo IBGE.  

Quanto à quantidade produzida de 2000 a 2012 o volume quase quadruplicou saindo de 

257.282 toneladas em 2003 para 817.246 toneladas no ano de 2012.  
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No período de 2003 a 2012 o valor da produção do açaí disparou, alcançando 10 mais se 

compararmos 2003 e 2012, demonstrando respectivamente uma elevação de R$ 105.188.980 para 

R$ 1.159. 738.291, conforme o IBGE. 

Quanto aos municípios que mais contribuíram para a economia paraense entre 2003 e 2012, 

está primeiramente Abaetetuba, seguido de Cametá, Acará e de Bujaru, constituindo-se os 4 

maiores produtores e comercializadores do açaí paraense.  

Dados levantados pela Secretaria de Agricultura do Pará (SAGRI/PARÁ), entre os anos de 

2000 a 2012, quanto á quantidade produzida, demonstrou pouca variação, saindo de 112.684 em 

2000 para 110.940 em 2012, havendo destaque o ano de 2003, que alcançou 134.840 toneladas. 

O Valor de produção na extração vegetal segundo a SAGRI deu um salto relevante de R$ 

56.268 em 2000 para R$ 233.310 em 2012, mostrando também uma diferença se comparados aos 

mesmos dados levantados pelo IBGE entre os anos de 2003 a 2012. 

Um cruzamento de informações sobre os dados da SAGRI quanto a quantidade produzida 

e valor da produção demonstrou em 2000 a quantidade produzida era maior do que o valor da 

produção (respectivamente 112.684 toneladas para R$ 56.268), invertendo-se a quantidade e 

valores em 2012 quando demonstra-se que produziu-se 110.940 toneladas do fruto, mas seu valor 

de produção chegou a R$ 233.310.  

Desse modo pode-se inferir que o valor da produção do açaí no período de 12 anos (2000 a 

2012) teve um aumento estimado em quase 500% se forem comparados dados relacionados à 

quantidade produzida e ao valor de produção variáveis nesse período. 
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RESUMO  

 

O jaborandi (Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth) pertence à família Rutaceae. É 

considerado o jaborandi verdadeiro por possuir maiores teores de pilocarpina em suas folhas e por 

isso é o mais intensamente coletado. Estudos sobre fenologia abordam os diferentes eventos 

biológicos repetitivos que ocorrem durante o ciclo de vida das plantas, como o florescimento e a 

frutificação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o período de floração e frutificação de 

um acesso de P. microphyllus, pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa 

Amazônia Oriental, cultivado em dois ambientes, a pleno sol e à sombra. Foram registrados 

diariamente, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, os dados de floração e frutificação. 

Os dados coletados foram anotados em fichas de campo e tabulados em planilhas do Excel. Os 

valores de precipitação pluviométrica foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Para os dois ambientes, o acesso Merk apresentou as menores médias de número de dias 

de floração no mês de novembro, com 5,8 dias, coincidindo com o menor índice de precipitação 

pluviométrica. O acesso Merk cultivado a pleno sol apresentou maiores médias de número de dias 

de frutificação nos meses de março e abril com 21,2 e 18,8 dias, respectivamente, sendo que o 

ápice de frutificação coincidiu com o índice de precipitação elevado. Existe diferença na fenologia 

do acesso Merk entre os ambientes estudados. 

 

Palavras-chave: Floração. Frutificação. Precipitação pluviométrica  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O jaborandi (Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth) pertence à família Rutaceae. 

Entre as plantas que possuem efeito medicinal comprovado, o jaborandi (P. microphyllus Stapf) é 

considerado planta obrigatória em programas de conservação (VIEIRA, 1999).  Dentre as treze 

espécies que ocorrem no Brasil (SKORUPA, 2000), Pilocarpus microphyllus é considerado o 

jaborandi verdadeiro por possuir maiores teores de pilocarpina em suas folhas e por isso, é o mais 

intensamente coletado (COSTA, 2005). É uma espécie cada vez mais rara em seu habitat natural, 
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encontrando-se na lista do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) de plantas medicinais ameaçadas de extinção. O gênero Pilocarpus é a única fonte 

natural da droga pilocarpina, um alcalóide imidazólico que é usado na oftalmologia para contração 

da pupila e em tipos primários de glaucoma. A pilocarpina era usada pelos índios brasileiros por 

causar sudorese e salivação (MERCK, 1989). 

Estudos sobre fenologia abordam os diferentes eventos biológicos repetitivos que ocorrem 

durante o ciclo de vida das plantas. Dentre estes eventos, estão o florescimento e a frutificação 

(NEVES et al., 2010). Esses dados são de fundamental importância para que as coletas de amostras 

vegetais sejam feitas no momento correto para o estudo fitoquímico, visto que o momento da coleta 

influencia na quantidade do princípio ativo encontrado em determinada parte da planta. O estádio 

de desenvolvimento também é muito importante para que se determine o ponto de colheita 

(MARTINS et al., 1992). 

O conhecimento do comportamento fenológico, no caso da floração e frutificação das 

plantas norteiam estudos para a utilização desse vegetal como matéria-prima para obtenção de 

derivados e usos medicinais (CARNEIRO & MAPELI, 2013). Além disso, segundo Mariot et al. 

(2003), esse conhecimento pode ser aplicado em várias áreas de atuação, possibilitando determinar 

estratégias de coleta de sementes e disponibilidade de frutos, o que influenciará a qualidade e 

quantidade da dispersão das sementes.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o período de floração e frutificação de um 

acesso de Pilocarpus microphyllus, pertencente ao Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa 

Amazônia Oriental, correlacionando-o com a precipitação pluviométrica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental 

situada no município de Belém-PA, localizado a 1° 27´ 21´´ S de latitude e 48° 30´14´´ W de 

longitude, com altitude de 10 m e temperatura média anual de 30°C. Foram registrados diariamente, 

no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, dados de floração e frutificação do acesso 

Merck, com 12 indivíduos, cultivado a pleno sol e à sombra no Banco Ativo de Germoplasma de 

Jaborandi. Todos os dados coletados foram anotados em fichas de campo e tabulados em planilhas 

do Excel. Posteriormente, foram construídos gráficos para os acessos em cada fenofase. Os valores 
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de precipitação pluviométrica foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

utilizando-se a média acumulada mensal para o período estudado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nas Figuras 1 e 2, são apresentadas as médias dos números de floração e frutificação do 

acesso Merk, cultivado em dois ambientes, durante o período de janeiro de 2012 a dezembro de 

2015. Através desses dados, podemos observar que ocorreu floração e frutificação durante todos 

os meses dos anos, demonstrando que a espécie possui as fenofases bem distribuídas no decorrer 

do ano. 

Em relação à floração (figura 1), o acesso Merk cultivado a pleno sol apresentou maiores 

médias de número de dias nos meses de março, com 21,2 dias, abril e maio, ambos com 18,8 dias, 

e junho e agosto, com médias iguais a 18,2 dias. Para o mesmo acesso cultivado na sombra, 

observou-se as maiores médias de número de dias nos meses de maio, março e junho, com 15; 14,8 

e 14 dias, respectivamente, sendo que para os dois ambientes (sol e sombra) o acesso Merk 

apresentou a menor média de número de dias no mês de novembro, com 5,8 dias, onde essa menor 

média coincidiu com o menor índice de precipitação pluviométrica. 

Figura 1 - Média do número de dias de floração do acesso Merk cultivado em dois ambientes e 

precipitação pluviométrica no período de janeiro de 2012 a dezembro de no período de 2015. 

 

Fonte: Assis, 2016 
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Quanto à frutificação (figura 2), o acesso Merk cultivado a pleno sol apresentou maiores 

médias de números de dias nos meses de março e abril, com 21,2 e 18,8 dias, respectivamente, 

sendo que o ápice de frutificação coincidiu com o índice de precipitação elevado. Para o mesmo 

acesso cultivado na sombra, as maiores médias de número de dias foram observadas nos meses de 

maio e agosto, ambas com 19,2 dias e outubro, com 18,8 dias. As menores médias de números de 

dias para ambos ambientes foram registradas no mês de dezembro, com 5,8 dias para o acesso 

cultivado a pleno sol e 3 dias para o acesso cultivado na sombra. Segundo Muniz (2008), o período 

de floração do jaborandi ocorre principalmente nos meses de fevereiro a julho, com máximo de 

floração em abril e maio, no fim da estação chuvosa, e a frutificação de maio a agosto coincidindo 

com alguns dos meses registrados nesse trabalho. 

Figura 1 - Média do número de dias de floração do acesso Merk cultivado em dois ambientes e 

precipitação pluviométrica no período de janeiro de 2012 a dezembro de no período de 2015. 

 

Fonte: Assis, 2016 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os dados demonstram que existe diferença na fenologia entre os ambientes de cultivo para 

o acesso Merk e que a espécie possui uma distribuição de floração e frutificação que permite uma 

coleta de material vegetal durante todo o ano, sendo que as fenofases são influenciadas pela 

precipitação pluviométrica. 
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RESUMO  

 

O quintal agroflorestal é um sistema tradicional de uso da terra amplamente empregado nas regiões 

tropicais. É um sistema de produção praticado por famílias que vivem em zonas rurais, periurbanas 

e urbanas, classificado como sistema agroflorestal, implantado nas áreas contíguas às residências, 

ou seja, no quintal. Os quintais agroflorestais são compostos por várias espécies agrícolas e 

florestais, onde são criados pequenos animais domésticos ou domesticados. O presente trabalho 

teve como objetivo caracterizar os quintais agroflorestais de unidades de produção familiares a fim 

de conhecer a diversidade de espécies e o seu uso pelas famílias da comunidade quilombola Nossa 

Senhora do Livramento, zona rural de Igarapé-Açú (PA). Para isso, fez-se necessário a aplicação 

de um questionário como técnica da pesquisa de coleta de dados. Com base nos dados coletados, 

pode-se constatar que 76% dos quintais agroflorestais são formados por pequenos lotes de terra, 

menores que uma tarefa. Neste local, os produtores desempenham diversas atividades, dentre as 

quais se destacam o cultivo de frutíferas 45%, a qual garante a segurança alimentar desses 

moradores, seguida das plantas medicinais 17%, hortaliças 16%, essências florestais 8%, plantas 

ornamentais 8%, culturas alimentares como a mandioca 4%, além da criação de pequenos animais 

41%, médios animais 4%, animais domésticos 41% e animais silvestres 14%. Foi possível 

diagnosticar a importância dos quintais agroflorestais para as famílias desta comunidade, pois os 

Sistemas Agroflorestais SAF’s constituem uma alternativa viável de manejo racional devido a sua 

composição florística, estrutura e possibilidade de produção diversificada, auxiliando na segurança 

alimentar da família durante o ano todo 

 

Palavras-chave: Assentamento. Agricultura familiar. Amazônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A atividade agroflorestal tem sido cada vez mais divulgada no mundo atual como fator de 

importância socioambiental para a oferta de bens e serviços em base a princípios equilibrados de 

produção (SILVA, 2013). 

Os agricultores familiares da Amazônia desenvolvem diferentes sistemas de uso da terra, 

tais como os Sistemas Agroflorestais, como forma de buscar a autossuficiência da unidade de 
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produção e garantir a segurança alimentar (RONDON NETO, 2004). Dentre estes, destacam-se os 

quintais agroflorestais, que são sistemas tradicionais resultantes de conhecimentos acumulados e 

transmitidos ao longo dos tempos de gerações a gerações, os quais são constituídos principalmente 

de frutíferas, plantas medicinais, plantas ornamentais, pequenos, médios e, às vezes, grandes 

animais (ROSA et al., 2007). 

A prática de cultivar a terra com a associação de múltiplas espécies em uma mesma área, 

com interação entre árvores e outras plantas, remonta a tempos pretéritos, provavelmente à época 

dos primórdios da agricultura, os quais dão origem aos quintais agroflorestais (LOURENÇO, 

2009). Dessa forma, os Sistemas agroflorestais são processos produtivos ecologicamente 

equilibrados e de baixo impacto no meio ambiente (SILVA, 2013). 

Os quintais agroflorestais possuem papel importante na vida das famílias, ressaltadas as de 

baixa renda, sejam elas rurais ou urbanas, em razão de propiciarem benefícios sociais: recursos 

terapêuticos, conforto ambiental e recreação para a família; benefícios ecológicos: conservação de 

material genético in situ e on farm, estabilidade do solo e ciclagem de nutrientes; e benefícios 

econômicos: geração de receitas extras por meio da venda de frutas em mercados locais (BENTES-

GAMA et al., 1999).  

Almeida e Gama (2010), em prévia avaliação socioeconômica na Comunidade Santo 

Antônio, concluíram que a área de estudo é carente de serviços de saúde e é distante dos centros 

urbanos. É importante criar soluções locais para contornar carências socioeconômicas, a começar 

pela geração de informações iniciais para posteriormente introduzir os quintais agroflorestais na 

geração de renda e consolidação da segurança alimentar (LUNZ, 2007). Componentes alimento-

condimentares e medicinais podem integrar a dieta dos comunitários, representando um fator de 

contribuição à segurança alimentar local, além de solucionarem os problemas básicos de saúde 

(VIEIRA et al., 2012).  

Diante disso, este trabalho teve como objetivo caracterizar os quintais agroflorestais, 

identificando a existência de espécies vegetais e animais e a importância que estes quintais exercem 

na vida dos moradores da comunidade Nossa do Livramento, zona rural de Igarapé-Açú (PA). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O trabalho foi realizado na comunidade quilombola Nossa Senhora do Livramento, em 

Igarapé-Açú (PA). A visita foi feita no dia 16 de abril de 2016. O método utilizado foi o da 

Entrevista Estruturada, que se caracteriza pela apresentação ao entrevistado questões planejadas 

com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham os objetivos da pesquisa. Foram 

aplicados questionários, abordando perguntas pertinentes à riqueza dos quintais agroflorestais, tais 

como a existência de espécies animais e vegetais, o consumo, a comercialização e a importância 

da produção obtida nos sistemas agroflorestais. 

 Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados em planilha eletrônica 

(Microsoft Excel®), onde se montou uma matriz com as questões e respostas de cada entrevistado, 

permitindo assim a descrição de todas as categorias estudadas e o detalhamento de todas as 

variáveis respostas obtidas. A análise das variáveis qualitativas foi efetuada por distribuição de 

frequência.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A maioria dos moradores da comunidade quilombola Nossa Senhora do Livramento, 

conforme observa-se na figura 1, possui quintais agroflorestais menores que um hectare, o que 

corresponde 76% dos entrevistados. O restante (24%) detém áreas maiores de terra, acima de um 

hectare. Isso está ligado ao fato de esses produtores desempenharem atividades que exigem uma 

maior extensão de terra, como o cultivo da mandioca e a criação de médios animais, tais como, 

suínos. 

Figura 1 -Área dos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 
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De acordo com a Figura 2, 88% dos quintais agroflorestais da comunidade possuíam uma 

vegetação anterior composta por capoeira, sendo enriquecidas ao longo dos anos por outras 

espécies de interesse da família que ali reside. Os 12% restantes declararam que o quintal antes era 

composto por mata, que ao longo dos anos foram desmatadas para a retirada da madeira, dando 

lugar a outras culturas. 

 

Figura 2: Vegetação existente anteriormente nos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2016 

 
Na figura 3, observa-se que 38% dos quintais agroflorestais da comunidade possuem acima 

de 60 anos de idade. Isso se deve ao fato de a maioria dos entrevistados serem moradores antigos 

nesta comunidade. 

 

Figura 3: Idade dos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 
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Os moradores da comunidade desenvolvem atividades ligadas à produção animal dentro de 

seus quintais agroflorestais. Esse fato é confirmado pela presença de pequenos animais em cerca 

de 41% dos quintais visitados (Figura 4). Os moradores criam aves, tais como pato, galinha e peru; 

criam animais domésticos, como cachorros e gatos; criam animais silvestres e criam médios 

animais de médio porte, principalmente suínos. 

 

Figura 4 -  Diversidade de animais existentes nos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 

Os moradores da comunidade realizam a limpeza dos seus quintais agroflorestais, em sua 

maioria, pelo uso do método da capina (83%) (figura 5). Apenas 4% dos entrevistados utilizam a 

queima para limpar a área dos quintais agroflorestais. Observou-se, ainda, que 13% dos moradores 

praticam a limpeza de seus quintais utilizando o método químico, tais como o uso de herbicidas. 

Figura 5 - Método de limpeza dos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016 
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Observa-se na figura 6, que a maioria dos quintais agroflorestais da comunidade não são 

beneficiados com cursos d’águas (69%) e é beneficiada com sistema de abastecimento de água na 

comunidade. Nos quintais utilizam a água para tarefas relacionadas à criação animal e ao uso 

doméstico. O restante dos moradores 31% é beneficiado com curso d’água em seus quintais. 

 

Figura 6 - Existência de cursos d’água nos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Autores, 2016 

 

 

Verifica-se na figura 7, que as espécies frutíferas compõem a maior parte dos quintais 

agroflorestais, correspondendo a 45%, com destaque para o açaizeiro, o muricizeiro, o coqueiro, o 

abacateiro, a pupunheira e a mangueira, sendo estas as principais fornecedoras de alimentos para 

as famílias. Entre as plantas medicinais, destaca-se a babosa, a arruda, a hortelã e o manjericão com 

17%. Já entre as hortaliças, o destaque é dado ao coentro, à alfavaca, à cebolinha, ao jambu e à 

couve com 16%.  As essências florestais representam 8% das espécies vegetais existentes, tais 

como, o paricá, o pau-brasil, o ananim, o ipê e a andiroba. As plantas ornamentais representam 8% 

das espécies, com destaque para as cactáceas. As culturas anuais totalizaram 6% das espécies, 

destacando-se o cultivo da mandioca. 

 

 

 

Figura7 -  Diversidade de espécies vegetais nos quintais agroflorestais da comunidade do Livramento. 
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Fonte: Autores, 2016 

 

4. CONCLUSÕES  
 

Os quintais agroflorestais exercem um papel importante para a segurança alimentar dos 

agricultores familiares da comunidade quilombola do Livramento, uma vez que a maioria das 

espécies vegetais, por exemplo, é usada para a alimentação humana. O hábito de crescimento das 

plantas nos quintais indica que este SAF imita, em parte, a estrutura das florestas nativas. Este 

Sistema agroflorestal é manejado com emprego da força de trabalho familiar e com baixo nível 

tecnológico. 
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RESUMO 

 

O trabalho em questão objetivou comparar com a testemunha (tratamento 0) diferentes doses de 

fosforo(P) para mudas de jatobá (Hymenaeacourbaril L.),utilizando o superfosfato simples como 

fonte deste nutriente. As plantas foram submetidas as dose(0g, 1,51g; 3,02g; 4,53g e 6,04g de P), 

realizados em casa de vegetação. Todas as sementes foram escarificadas com lixa na parte oposta 

ao hilo e todas colocadas para germinação direta em sacos plásticos de 3kg com areia preta e 

serragem, onde permaneceram por 30 dias e em seguida foram transplantadas para vasos de 4L. 

Foram colocadas duas sementes em cada vaso, e após a germinação foi realizado o desbaste 

(retirada das mudas). Posteriormente, realizou-se 3 adubações num intervalo de 10 dias uma da 

outra, bem como a análise de dados do diâmetro, números de folhas e altura. O experimentos foi 

conduzido, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, constituído de cinco tratamentos e 

quatro repetições. Ademais, foi realizado a análise de regressão através do programa aMicrosoft 

Excel e, por conseguinte, determinou-se que os dados do diâmetro, bem como o número de folhas 

não diferiram esteticamente entre si. Contudo, a altura mostrou-se significativa, ou seja, ocorreu 

diferença entre os tratamentos, determinando-se então, que o melhor é tratamento três(3), já que se 

estabeleceu que a dose mais eficaz de fósforo é 3,64 g. 

 

Palavra-chave: Fósforo. Adubações. Doses. 

Área de Interesse: Agronomia 

 

INTRODUÇÃO  

O jatobá, Hymenaeacourbaril L. da família Caesalpinaceae, árvore de 15 a 20 m de altura 

e com tronco até 1 m de diâmetro, ocorre do Piauí até o norte do Paraná na floresta semidecídua. 

É classificado como espécie clímax (KAGEYAMA; BIELLA e PALERMO, 1990), sendo 

pertencente ao grupo das indicadoras acompanhantes, ou seja, espécies de ocorrência em mata 

ciliar ou de várzea, em solo temporária ou permanentemente úmido, sujeito à inundação periódica 

e sendo ainda frequente nas matas de terra firme (Salvador, 1989). Ademais, segundo a Embrapa 

Florestas, ocorrem cerca de quinze espécies do gênero HymenaeaLinnaeus, espalhadas pelo 
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México e pelas partes tropicais da AméricaCentral e do Sul. Uma espécie ocorre na costa leste da 

África, Madagascar e Ilha Mascarenhas. E dentre essas espécies, treze ocorrem no Brasil. 

A necessidade de adubação decorre do fato de que nem sempre o solo é capaz de fornecer 

todos os nutrientes de que as plantas precisam para um adequado crescimento. As características e 

a quantidade de adubos a aplicar dependerão das necessidades nutricionais das espécies florestais, 

da fertilidade do solo, da forma de reação dos adubos com o solo, da eficiência dos adubos e de 

fatores de ordem econômica. As recomendações de adubaçãodevem ser definidas em nível regional 

para as espécies e tipos de solo mais representativos, envolvendo experimentação de campo, que 

devem ter por objetivo estabelecer classes de fertilidade do solo e de resposta às adubações. Tão 

importante quanto tudo isso, a determinação de recomendações de adubação deve permitir a 

otimização dos retornos financeiros (GONÇALVES, 1995). De posse disso, deve-se avaliar as 

disponibilidades nutricionais para cada espécie, bem como as influências do ambiente como, de 

fato; o solo, as razões pluviométricas e a disponibilidade de radiação solar.  

A disponibilidade de nutrientes está entre os fatores que condicionam o desenvolvimento, 

proliferação e abundância das espécies florestais. Entre os nutrientes, o fósforo (P) é um dos que 

tem merecido maior preocupação, em razão da sua baixa disponibilidade natural em solos mais 

intemperizados. São escassas as informações sobre as exigências nutricionais de espécies florestais, 

em especial das espécies brasileiras (SHUMACHER et al., 2004). A demanda de P pelas espécies 

está associada a diversos fatores, como tamanho e conteúdo de P das sementes, grau de 

desenvolvimento do sistema radicular, dependência micorrízica, taxa de crescimento e estádio de 

desenvolvimento da planta. Maior resposta ao fornecimento de P é esperada em espécies de 

sementes pequenas e com baixos conteúdos de P, com sistema radicular pouco desenvolvido, com 

maior capacidade micotrófica e com maior taxa de crescimento e na fase inicial de 

desenvolvimento. Dessa forma, é de se esperar que as espécies pioneiras sejam mais responsivas 

às adubações fosfatadas, quando comparadas com as espécies climáticas (FURTINI NETO et al., 

2000; RESENDE et al., 2005). Contudo, geralmente, quando uma planta se encontra numa situação 

de baixa disponibilidade de P, ela tende a utilizá-lo de forma mais eficiente, contrariamente ao que 

se observa quando a planta é submetida a uma condição de elevada disponibilidade (BALIEIRO et 

al., 2001). 
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De modo geral, as espécies pioneiras têm seu potencial de crescimento restringido quando 

se desenvolvem em solos pobres, mostrando-se bastante responsivas à fertilização, ao passo que 

com o avanço do grupo sucessional o estímulo ao crescimento proporcionado pela adubação é 

menos pronunciado e, algumas vezes, inexistente; tendência, em parte, atribuída ao crescimento 

mais lento, característico das espécies clímácicas. Conforme Marschner (1991) e Lambers e Poorter 

(1992), espécies de crescimento lento apresentam baixa resposta ao fornecimento de nutrientes, 

característica, em alguns casos, relacionada à adaptação a solos pouco férteis. 

O objetivo deste trabalho foi comparar com a testemunha a resposta em crescimento, 

números de folhas, bem como o diâmetro de mudas de jatobá, onde as mesmas foram submetidas 

à adubação com superfosfato simples para avaliar a resposta de P(fósforo). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado na Casa de Vegetação da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, Campus Capitão Poço, no município de Capitão Poço localizado no nordeste paraense. 

Foram utilizadas 40 sementes de jatobá, da espécie HymenaeacourbarilL. adquiridas através da 

empresa AIMEX localizada em Belém-Pá. Todas as sementes foram escarificadas com lixa na 

parte oposta ao hilo e todas colocadas para germinação direta em sacos plásticos de 3kg com areia 

preta e serragem, onde permaneceram por 30 dias e em seguida transplantadas para vasos de 4L. 

Foram colocadas duas sementes em cada vaso, e após a germinação foi realizado o desbast 

e(retirada dos mudas). Posteriormente realizou-se 3 adubações num intervalo de 10 dias 

começando a partir do dia 24 de abril do ano corrente e 3 medições a cada 7 dias começando do 

dia 10 de maio do mesmo ano. 

 

Tabela1. Tratamentos realizado com Jatobá (HymeneacourbarilL). 

TRATAMENTO ESPECIFICAÇÕES 

T1 Testemunha 

T2 1,51g 

T3 3,02g 

T4 4,53g 

T5 6,04g 

 

O experimento foi conduzido entre os meses de março e maio de 2016. Para obtenção dos 

resultados, avaliaram-se número de folhas; altura (cm); e diâmetro (cm) do caule, sendo medido 

por meio de paquímetro digital medido a 5 cm do colo da planta. O delineamento experimental 
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adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), constituído de cinco tratamentos e quatro repetições, 

num total de vinte parcelas. Além disso, realizou-se análise de regressão através do programa 

MICROSOFT EXCEL.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nos resultados, observou-se que houve diferença significativa ao nível de 1% de 

probabilidade apenas para a altura da planta, afirmando com isso, que o tratamento três (3) 

sobressaiu-se em ralação aos demais. Ademais, fica evidente que o jatobá não responde a partir de 

uma determinada dose de P, o que constatou-se no tratamento quatro(4), esse efeito pode ter sido 

encontrado pelo fato do jatobá ser uma espécie típica de solos ácidos, de crescimento lento e pouco 

exigente em nutrientes para o seu desenvolvimento. No entanto, com relação aos demais fatores 

observados, o diâmetro de caule (DC) e número de folhas, não tiveram diferença significativa 

apresentadas.  

Além de não necessitar de elevadas doses do nutriente para suportar o crescimento inicial, 

a utilização de fontes de menor solubilidade seria uma prática de manejo relativamente segura, pois 

a liberação mais lenta de P deste fertilizante, garantiria o crescimento satisfatório da planta por 

considerável período de tempo. 

 

Tabela 1. Dados da primeira adubação dia 24/04 
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Tabela 2. Dados da segunda adubação dia 04/05 

 

 

Tabela 3. Dados da terceira adubação 14/05 

 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Fernandes et al. (2000) estudando jambolão, 

aroeirinha e paineira. O melhor desenvolvimento das plantas se deu na dose de 300 mg vaso¹ de P, 

sendo que a paineira se sobressaiu entre as espécies em questão. 

Conforme Daniel et al. (1997, apud CECONI et al. 2006), em um estudo de aplicação de 

fósforo, em plantas de AcaciamangiumWilld com doses de 200, 400, 600 e 800 mg.dm³ de P2O5, 
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foi verificado que a partir da dose de 400 mgdm³ ocorreu um certo equilíbrio entre a rápida 

aceleração inicial do crescimento e o seu decréscimo. 

Além de não necessitar de elevadas doses do nutriente para suportar o crescimento inicial, 

a utilização de fontes de menor solubilidade seria uma prática de manejo relativamente segura, pois 

liberação mais lenta do P do fertilizante garantiria o crescimento satisfatório da planta por 

considerável período de tempo. 

 

CONCLUSÃO  

 

Por conseguinte, dentre as condições realizadas no trabalho, ressalta-se que, a dose mais 

eficaz em relação ao desenvolvimento em altura, corresponde ao tratamento três, já que se observou 

que a melhor dose de fósforo é de 3,64 g. E que, ademais, os fatores diâmetro e número de folhas 

na diferiram estaticamente entre si em nenhum dos tratamentos estudados. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BALIEIRO, F. C.; OLIVEIRA, I. G.; DIAS, L.E. Formação de mudas de Acaciaholosericea e 

Acaciaauriculiformis: resposta a calagem, fósforo, potássio e enxofre. Revista Árvore, v.25, n.2, 

p.183-191, 2001. 

 

FURTINI NETO, A. E. et al. Fertilização em reflorestamento com espécies nativas. In: 

GONÇALVES, J. L. M. & BENEDETTI, V. Nutrição e fertilização florestal. Piracicaba:IPEF, 

2000. p.352-379. 

 

GONCALVES, J. L. M. Recomendações de Adubação para Eucalyptus, Pinus e espécies típicas 

da Mata Atlântica. Documentos florestais Piracicaba (15): 1–23, 1995. 

 

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: 

princípios e aplicações. 2.ed. Piracicaba: POTAFOS, 319p. 1997.  

 

MARSCHNER, H. Mechanisms of adpatation of plants to acidsoils. PlantandSoil, v.134, n.1, p.1-

20, 1991. 

 

SCHUMACHER, M. V.; CECONI, D. E.; SANTANA, C. A. Influência de diferentes doses de 

fósforo no crescimento de mudas de angico-vermelho (Parapiptadeniarigida (Bentham) Brenan). 

Revista Árvore, v.28, n.1, p.149-155, 2004. 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

167 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

 

BIOMETRIA DE SEMENTES, GERMINAÇÃO E MORFOLOGIA DE PLÂNTULAS DE 

Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth 

 

Gabriele do Nascimento Furtado1; Selma Toyoko Ohashi2. 

 
1 Graduanda do curso Engenharia Florestal. Instituto de Ciências Agrárias/Ufra. E-mail: 

gabriele.ufra@gmail.com 
2 Professora adjunto UFRA/ICA. E-mail: selma.ohashi@ufra.edu.br  

 

RESUMO 

 

O número crescente de problemas relacionados com o meio ambiente, destruição de áreas 

florestadas, perdas em grande escala de espécies que apresentam uma enorme importância 

econômica, farmacêutica, cultural e/ou social, levam ao interesse de produzir mudas de espécies 

nativas com qualidade. Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth, mais conhecido como 

Jaborandi, pertence à família Rutaceae e é um pequeno arbusto, que dá origem a frutos do tipo 

cápsula deiscente, nativo do Norte e Nordeste do Brasil. O objetivo desse trabalho é apresentar 

resultados quanto à biometria de sementes, peso de mil sementes, teor de umidade e morfologia de 

plântulas e germinação de Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth (Jaborandi).  

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Sementes e Casa de Vegetação da 

UFRA em Belém do Pará no período de 2016. O lote de sementes estudadas foi submetido a testes 

de tecnologia de sementes, caracterização biométrica e morfologia de plântulas. A espécie 

apresenta germinação Hipógea criptocotiledonar e unipolar com eixo lateral aos cotilédones. A 

partir do nono dia após a semeadura, as primeiras manifestações de germinação iniciam-se com a 

protusão da radícula, mediante o rompimento do tegumento no ápice da semente, sendo esta de 

coloração amarelada e coifa esbranquiçada. Os aspectos morfológicos das sementes e plântulas, 

das fases de germinação de P. microphyllus são bastante homogêneos e confiáveis para 

identificação da espécie. A produção de mudas via seminal do Jaborandi é viável. A espécie 

apresenta germinação Hipógea criptocotiledonar e unipolar com eixo lateral aos cotilédones, com 

início no nono dia após o semeio e finalização no vigésimo quinto dia após a semeadura. 

 

Palavras-chave: Jaborandi. Germinação. Plântulas. 

Área de interesse do Simpósio: Recursos florestais e Engenharia Florestal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O número crescente de problemas relacionados com o meio ambiente, destruição de áreas 

florestadas, perdas em grande escala de espécies que apresentam uma enorme importância 

econômica, farmacêutica, cultural e/ou social, levam ao interesse de produzir mudas de espécies 

nativas com qualidade. 

mailto:gabriele.ufra@gmail.com
mailto:selma.ohashi@ufra.edu.br


 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

168 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth, mais conhecido como Jaborandi, pertence 

à família Rutaceae e é um pequeno arbusto, ereto, ramificado, com cerca de 1-2 m de altura, flores 

amarelo-esverdiada, que dão origem a frutos do tipo cápsula deiscente, nativo do Norte e Nordeste 

do Brasil, onde ocorre principalmente na vegetação do carrasco, em encostas pedregosas, desde o 

Estado do Piauí até a Amazônia (LORENZI & MATOS, 2002). Tal espécie apresenta grande 

importância, pois apresenta características medicinais, cosméticas, fungicidas e veterinárias 

(SILVA et al., 2011). 

Eira et al., (1992) comenta que o processo extrativista do Jaborandi vem causando uma 

redução significativa das populações nativas, e com isso a espécie foi incluída na Lista Oficial das 

Espécies ameaçadas de Extinção. Pinheiro (2002), diz que o longo período de extrativismo intenso 

e a superexploração também diminuiu o volume e a qualidade das folhas produzidas, e, em algumas 

áreas, provocou o desaparecimento das espécies. 

 A propagação do Jaborandi é, basicamente, por sementes (Lopes et al., 1997). Portanto, 

faz-se necessário obter sementes vigorosas. Segundo Garcia (2006), quando se fala em vigor das 

sementes, é difícil pensar em uma única característica, para avaliá-lo. Assim, procura-se relacionar 

o vigor da semente com a velocidade de germinação, com a uniformidade de emergência e o vigor 

da plântula resultante (VIEIRA et al., 1994). Embora o padrão de germinação seja regulado pela 

constituição genética das espécies, essa expressão é frequentemente modificada por condições 

ambientais nas quais as sementes são originadas (SANTOS et al., 1992). 

O tamanho das sementes pode ser indicativo de qualidade fisiológica (POPONIGIS, 1985). 

Carvalho & Nakagawa (2000), mencionam que, de um modo geral, as sementes de maior tamanho 

poderão receber maior quantidade de substâncias de reserva durante a fase de desenvolvimento, o 

que proporcionará embriões mais formados, sendo consideradas sementes de maior vigor. 

Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é apresentar resultados quanto a biometria de 

sementes, peso de mil sementes, teor de umidade e morfologia de plântulas e germinação de 

Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth (Jaborandi). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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 O trabalho foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Sementes e Casa de Vegetação 

da Universidade Federal Rural da Amazônia em Belém do Pará no período de 2015 à 2016. As 

sementes utilizadas foram obtidas a partir de sementes coletadas de matrizes nas áreas de 

ocorrência natural da Florestal nacional de Carajás em 2014, que compõem a área de influencia 

das atividades do Projeto Jaborandi em parceria da Ufra com a Vale. A colheita das sementes foi 

realizada manualmente e foram acondicionadas em embalagens de papel em sala refrigerada à 25 

ºC.  

O lote de sementes estudadas foi submetido a testes de tecnologia de sementes conformes 

as normas regidas pela Regra de análise de sementes (BRASIL, 1992).  Foram utilizadas apenas 

sementes puras (livres de deformações aparentes, inteiras e maduras). O peso de mil sementes foi 

determinado a partir de 8 subamostras de 100 sementes escolhidas aleatoriamente do lote de 

sementes puras, pesados em uma balança de alta precisão, sendo os valores representados em 

gramas. Também foi determinado o grau de umidade pelo método da estuda a 105 ºC por 24 horas. 

Os resultados foram obtidos em triplicatas de aproximadamente 20 sementes, expressas em base 

úmida. A porcentagem de umidade foi calculada pela seguinte fórmula: % 𝑑𝑒 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑈) =

100(𝑃−𝑝)

(𝑃−𝑡)
 ; Onde: U= teor de umidade; P= peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso 

da semente úmida; p= peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente seca; t= 

tara, peso do recipiente com sua tampa. 

  Os resultados foram calculados baseados no peso das sementes úmidas e foram expressos 

em porcentagem. 

Para a caracterização biométrica, (comprimento, largura e espessura) retirou-se do lote 3 

amostras de 100 sementes, para obtenção de dados referentes ao comprimento, largura e espessura 

com o auxílio de um paquímetro digital (0,01 mm). Para o comprimento, considerou-se a região 

compreendida entre a porção basal e apical da semente, e a largura e a espessura foram tomadas 

referentes à parte intermediária da semente.  

O teste de germinação foi conduzido na casa de vegetação no Instituto de Ciência Agrárias 

(ICA), utilizando como substrato a vermiculita sob bandejas plásticas (sementeira) e 

acondicionadas em temperatura ambiente. O número de sementes colocadas para germinar foi de 

acordo com a quantidade disponível de cada matriz, determinando um número limite de 60 

sementes, analisados num período de 30 dias. 
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Foram avaliados neste experimento os seguintes testes: Emergência (E): calculada pela 

fórmula E = (N/100) x 100, em que: N = número de sementes germinadas ao final do teste. Os 

resultados foram expressos em porcentagem média com base no número de plântulas normais. 

Unidade: %. Índice de velocidade de germinação (IVE): calculado pela fórmula IVE = ∑ (ni /ti), 

em que: ni = número de sementes que emergiram no tempo ‘i’; ti = tempo após instalação do teste; 

i = 1 até 30 dias. Tempo médio de emergência (TME): calculado pela fórmula TME = (∑ni ti )/∑ni, 

em que:  ni = número de sementes emergidas por dia; ti = tempo de incubação; i = 1 até 30 dias.  

  Os dados de biometria foram analisados por meio de distribuição de frequência. Os valores 

de porcentagem de germinação, tempo médio de germinação, índice de velocidade de germinação 

foram submetidos à análise de variância por meio do programa Microsoft Office Excel 2007. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE PLÂNTULAS DE JABORANDI 

 A espécie apresenta germinação Hipógea criptocotiledonar e unipolar com eixo lateral aos 

cotilédones. A partir do nono dia após a semeadura, as primeiras manifestações de germinação 

iniciam-se com a protusão da radícula, mediante o rompimento do tegumento no ápice da semente, 

sendo esta de coloração amarelada e coifa esbranquiçada, nessa fase apresenta 1,6 cm de 

comprimento (Figura 1-A). Concomitantemente à radícula, no nono dia após a semeadura, o eixo 

epicótilo alonga-se em forma de gancho (apresentado 0,4cm de comprimento) entre os pecíolos 

cotiledonares, apresenta coloração verde clara e o ápice amarelado (Figura 1-A). Torna-se ereto a 

partir do décimo segundo dia e há o aparecimento dos primórdios foliares (0,5cm a 0,6cm), 

apresentando 4,6cm de comprimento e radícula em torno de 2,0cm (Figura 1-B). No décimo quarto 

dia surge as raízes secundárias variando de 0,6cm a 0,8cm de comprimento e plântula com 5,1cm 

de comprimento (Figura 1-C). No décimo quinto dia a gema apical dá origem a uma nova folha 

com 2,8cm de comprimento com coloração verde-clara; plântula com cerca de 8,0cm de 

comprimento e novas raízes secundárias (Figura 1-D) 

 

Figura 1 - Aspectos de desenvolvimento pós-seminal de Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth. 

Legenda: tg – tegumento; pc – pecíolos cotiledonares; rp – raiz principal; co – coifa; hp – hipocótilo; ct – cotilédones; 

ep – epicótilo; pf – primórdios foliares; rs – raiz secundária; ga – gema apical 
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Fonte: Autores, 2015 

 

3.2 TESTE DE PUREZA 

Os dados de análise de pureza descritas na tabela 1 apresentou um peso total de 180,44g de 

material e após o beneficiamento, pesou-se novamente obtendo-se 10,35g (5,74%) de sementes 

danificadas; 3,22g (1,78%) de material inerte e 166,87g (92,48%) de sementes puras. 

 

Tabela 1 - Resultados do grau de pureza do lote de sementes de Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew 

coletados na Floresta Nacional de Carajás 

Amostra 

de trabalho 

Peso (g)  % Pureza % 

Peso inicial 180,44 100  

Sementes puras 166,87 92,48 92,48 

Material inerte 3,2168 1,78  

Sementes danificadas 10,35 5,74  

Outras sementes 0 0  

Perda de peso 13,57   

Fonte: Autores, 2015 

 

3.3 PESO DE MIL SEMENTES 
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 Obteve-se como resultado a amostra de menor peso com 3,5995g e a amostra de maior peso 

com 4,3780g e o peso médio das amostras foi de 4,0980g. Logo, em um lote de um quilo de 

semente, contem aproximadamente 24.402 sementes. 

 

3.4 TEOR DE UMIDADE 

 Ao final do teste obteve-se o teor de umidade médio entre as três amostras de 7,13% de 

umidade, indicando que a semente do Jaborandi é do tipo ortodoxa. No entanto, percebe-se que a 

viabilidade da semente do Jaborandi pode chegar até oito meses de armazenamento, sendo assim, 

pode ser classificada como uma semente na faixa intermediária entre uma semente ortodoxa e 

recalcitrante. 

 

3.5 BIOMETRIA DAS SEMENTES 

As sementes possuem comprimento médio de 5,93mm (variando de 3,78mm a 7,87mm), 

com predominância de sementes com comprimento entre 5,78mm a 6,78mm; largura média de 

4,60mm (variando de 2,84mm a 6,79mm) e predominância entre 3,84mm a 4,84mm; espessura 

média de 4,23mm (variando de 3,14 a 7,95mm), cuja predominância foi de 4,34mm a 5,54mm 

(Figura 1. A-C). 

Gráfico 1- Distribuição da frequência relativa do comprimento (A), largura (B), espessura (C) de P. 

microphyllus. 
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C.  

Fonte: Autores, 2015. 

O valor de coeficiente de variação foi de 11,46% para comprimento; 11,26% para largura; 

e 11,10% de espessura, demonstrando uma homogeneidade nos dados trabalhados (Tabela 2) 

 

Tabela 2- Resultados da análise biométrica das sementes de Pilocarpus microphyllus Stapf ex 

Wardlew. 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

CV(%) 

Comprimento 3,78 7,87 5,93 0,68 11,46 

Largura 3,14 7,95 4,60 0,52 11,26 

Espessura  2,84 6,79 4,23 0,47 11,10 

Fonte: Autores, 2015  

 

3.6 TESTE DE EMERGÊNCIA 

A emergência do Jaborandi ocorreu em torno do nono dia após a semeadura, com tempo 

médio de emergência de 12 dias. Dentre as 95 matrizes utilizadas no experimento foram observadas 

que houve germinação em 78 matrizes, com percentual médio de emergência de 31,75%, o 

equivalente a 838 sementes germinadas das 2.639 sementes utilizadas. Observou-se também que a 

maior frequência de emergência foi no período entre o nono dia até o vigésimo primeiro dia.  

A baixa taxa de germinação das sementes submetidas no experimento pode ter se dado ao 

período longo de armazenamento, ocasionando a inviabilidade da semente. 

 

4. CONCLUSÃO 
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Os aspectos morfológicos das sementes e plântulas, das fases de germinação de P. 

microphyllus são bastante homogêneos e confiáveis para identificação da espécie. A produção de 

mudas via seminal do Jaborandi é viável. A espécie apresenta germinação Hipógea 

criptocotiledonar e unipolar com eixo lateral aos cotilédones, com início no nono dia após o semeio 

e finalização no vigésimo quinto dia após a semeadura. 
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RESUMO  

 

Eventos de período seco ou chuvoso prolongado, assim como variação na temperatura da região 

amazônica, têm ocorrido com maiores frequências ao longo das últimas duas décadas. Os cenários 

de mudanças climáticas incluem alterações no ciclo hidrológico, que por sua vez, exerce forte 

influencia sobre o ambiente edáfico no ecossistema florestal. Objetivou-se avaliar mudanças 

ocorridas nos teores de carbono, nitrogênio e atividade da biomassa microbiana do solo devido à 

redução induzida da disponibilidade de água no solo entre os anos de 2014 e 2015 no experimento 

de longa duração de seca na floresta – ESECAFLOR, na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará. 

Realizaram-se amostragens de solo em dois períodos: período menos chuvoso (novembro/2014), 

mais chuvoso (março/2015). As amostras de solo foram coletadas em três profundidades 0,0-0,1, 

0,1-0,2 e 0,2-0,3 m, nas duas parcelas experimentais, “Controle” e “Exclusão parcial da chuva”. 

Foram determinados os teores de carbono, nitrogênio e atividade da biomassa microbiana do solo. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e médias comparadas pelo teste Holm-Sidak 

(p<0,05). Os resultados mostram efeito direto do stress hídrico provocado na floresta sobre os 

atributos do solo avaliados. Maiores teores de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana do 

solo foram constatados na parcela controle, com diferenças entre período seco e chuvoso. Só houve 

diferenças na atividade microbiana do solo entre os períodos sazonais, com maiores valores para o 

período chuvoso. Conclui-se que existe forte relação de dependência da microbiota do solo pela 

disponibilidade hídrica para promover a manutenção do equilíbrio ecossistêmico existente na 

floresta tropical nativa. 

 

Palavras-chave: Seca na floresta. Solo florestal. Atributos do solo. 

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação Científica.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A região amazônica tem experimentado com maiores frequências períodos de secas ao 

longo das últimas décadas. Exemplos desses eventos foram as fortes secas observadas nos anos de 
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2005 e 2010 (Lewis et al., 2011). Com isso, pesquisas que envolvem experimentos de longa 

duração têm sido realizadas para avaliar os efeitos da seca na dinâmica das florestas tropicais no 

âmbito do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) (Davidson; 

Artaxo, 2004). 

A floresta primária amazônica tem papel fundamental no ciclo hidrológico e de outros 

elementos, seja químico ou orgânico. A baixa fertilidade do solo nesse ecossistema faz com que a 

manutenção da vegetação dependa basicamente da ciclagem de nutrientes da serapilheira. Já, a 

produção de serapilheira é dependente de fatores edáficos e da vegetação, os quais são importantes 

componentes associados à manutenção dos processos do ecossistema local (Aragão et al., 2009).  

Mudanças na dinâmica do carbono e nitrogênio na floresta amazônica sob efeito da seca 

foram relatadas por Davidson e Artaxo (2004). Em um experimento com exclusão parcial (cerca 

de 50% da chegada de água da chuva ao solo) em 1 ha de floresta densa em Santarém, PA, após 

três estações chuvosas observou-se uma redução de 42% nas emissões de N2O do solo; aumento 

de 18% nas emissões de CO2 (Davidson; Artaxo, 2004). Os resultados mostram alterações 

importantes na dinâmica desses elementos, com reflexo sobre a produtividade da floresta.  

Os microrganismos do solo são responsáveis por inúmeros processos e funções, como a 

decomposição de resíduos, ciclagem de nutrientes, síntese de substâncias húmicas, e agregação de 

partículas do solo (Mendes et al., 2012). Além disso, são amplamente reconhecidos pela alta 

sensibilidade à distúrbios provocados ao ambiente edáfico. Variações na biomassa microbiana do 

solo ao longo do tempo estão intimamente associadas com alterações da disponibilidade de água 

no solo (Patel et al., 2010). 

 A avaliação de atributos microbiológicos envolvendo a manipulação de disponibilidade de 

água no solo em uma floresta secundária na Amazônia Oriental foi realizada por Rangel-

Vasconcelos et al. (2015). Os autores não encontraram diferenças no carbono, nitrogênio e 

atividade microbiana em relação à sazonalidade, mas observaram diferença na composição 

microbiana. Em Caxiuanã, as interações entre o microclima e as populações microbianas do solo 

de floresta nativa sob condições naturais e submetida ao stress hídrico foram investigadas por 

Rodrigues et al. (2011). Os autores destacaram um padrão diferenciado para a proporção entre 

fungos e bactérias de acordo com a disponibilidade de água no solo.  
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Diante desse contexto e da necessidade de monitorar alterações no ambiente edáfico sob 

efeito de experimento com simulação de seca prolongada na floresta amazônica, o objetivo do 

trabalho foi avaliar a influência da redução da umidade do solo em experimento de longa duração 

(ESECAFLOR) na floresta de Caxiuanã sobre os teores de carbono, nitrogênio e atividade da 

biomassa microbiana do solo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Caxiuanã, localizada no município de 

Melgaço, Mesorregião Marajó, estado do Pará, distante aproximadamente 350 km da capital 

Belém. No local de estudo se encontra a Estação Científica “Ferreira Penna” (ECFPn) (Figura 01), 

ligada ao Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), que possui 33 mil hectares (1º42’S, 51º31’W) 

correspondentes a 10% do total da área da FLONA (Rodrigues et al., 2011). 

O clima da região é do tipo Am, conforme a classificação de Köppen, com uma temperatura 

média do ar anual de 25,7±0,8 ºC, e uma pluviosidade média anual entorno de 2.272±193 mm. A 

sazonalidade é bem definida com dois períodos distintos, um correspondendo ao período seco 

(entre agosto e novembro) e outro ao período chuvoso (entre dezembro e maio). O solo da área foi 

classificado como Latossolo Amarelo Distrófico com textura franco-arenosa. 

O presente estudo foi desenvolvido nas parcelas do experimento ESECAFLOR (O Impacto 

da Seca Prolongada nos Fluxos de Água e Dióxido de Carbono em uma Floresta Tropical 

Amazônica), que teve início em janeiro de 2002. Em sua estrutura física o ESECAFLOR é 

composto por duas parcelas (controle e exclusão) de 1 hectare cada. A parcela controle é a 

referência para a simulação de seca que ocorre na outra parcela (exclusão), onde está sendo feita a 

redução de aproximadamente 50% da água da chuva com a utilização de painéis plásticos 

instalados a uma altura de 1 a 2 metros acima do solo. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, Caxiuanã, Pará. 

 
Fonte: Rodrigues et al., 2011. 

 

2.2 AMOSTRAGEM DO SOLO 

 

A amostragem do solo ocorreu em dois períodos sazonais distintos, sendo um em novembro 

de 2014, caracterizando o período seco, e outro em março de 2015, caracterizando o período 

chuvoso. Foram realizadas coletas de solo em oito pontos em cada parcela (controle e exclusão), 

com uso de um trado holandês nas profundidades 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m, para determinação 

dos atributos do solo: carbono, nitrogênio e atividade da biomassa microbiana. 

Após coletadas, as amostras foram acondicionadas em caixas de isopor contendo bolsas 

térmicas, as quais foram conservadas em baixa temperatura até o momento das análises 

laboratoriais, que ocorreram até duas semanas pós-coleta. Para todos os procedimentos analíticos 

realizou-se o peneiramento das amostras de solo em malha 2,0 mm. 

 

2.3 ANÁLISES DE CARBONO, NITROGÊNIO E ATIVIDADE DA BIOMASSA 

MICROBIANA DO SOLO. 
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O carbono (CBM) e o nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) foram determinados pelo 

método irradiação-extração, utilizando o forno micro-ondas modelo Panasonic com potência igual 

a 800 W e freqüência de 2.450 MHz, conforme descrito por Ferreira; Camargo; Vidor (1999). O 

tempo de exposição para atingir 800 J g-1 (energia necessária para lise celular) durante a irradiação 

das amostras foi calculado pela seguinte fórmula: 

t = r . m . P-1 

onde t = tempo de exposição das amostras ao micro-ondas; P = potência real do aparelho em W; r 

= 800 J g-1; e m = massa total das amostras no momento da irradiação. 

O extrator utilizado foi o sulfato de potássio (K2SO4) 0,5 mol L-1 tanto para o CBM como 

para o NBM. O carbono contido nos extratos foi quantificado por meio de oxidação via úmida 

(Yeomans; Bremner, 1988) sem aquecimento externo. O fator de conversão (KC) usado para 

converter o fluxo de C para CBM foi de 0,33. Os teores de CBM foram expressos com base na 

massa de solo seco em estufa a 105°C, por 24 h. 

O nitrogênio contido nos extratos foi quantificado por meio de digestão sulfúrica, seguida 

de destilação a vapor Kjeldahl, conforme Tedesco et al. (1995). O fator de conversão (KN) utilizado 

para converter o fluxo de N em NBM foi de 0,54. Os teores de NBM foram expressos com base na 

massa de solo seco em estufa a 105 °C por 24 h. 

A atividade microbiana do solo foi medida através da respiração basal (RB) (Jenkinson; 

Powlson, 1976), que foi determinada pela captura do C-CO2 liberado durante o processo de 

respiração microbiana por um período de dez dias de incubação na presença de hidróxido de sódio 

(NaOH).  A quantificação ocorreu por meio da titulação do extrato pelo ácido clorídrico (HCl) na 

presença de cloreto de bário (BaCl2). 

 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados de carbono, nitrogênio, e atividade microbiana do solo foram submetidos à análise 

de variância com dois fatores (períodos sazonais (2): seco e chuvoso; e parcelas (2): controle e 

exclusão) (n=8), sendo as variáveis com efeito significativo submetidas ao teste de comparação de 

médias Holm-Sidak a 5% de probabilidade.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados de CBM são mostrados na Figura 2. Os teores de CBM do solo variaram de 

248,43 a 705,29 µg g-1. Durante o período chuvoso, os teores de CBM foram maiores na parcela 

controle em todas as profundidades avaliadas, fato este não observado sob as condições de período 

seco. O teor de CBM na parcela controle chegou a ser 147,79% maior do que na parcela exclusão 

(0,1-0,2 m).  

Figura 2 Carbono da biomassa microbiana do solo nas parcelas controle e exclusão em novembro/2014 (período seco) 

e março/2015 (período chuvoso), em Caxiuanã, Pará. Letras maiúsculas comparam as parcelas (controle e exclusão), 

no mesmo período; letras minúsculas comparam os períodos de coleta (seco e chuvoso), em cada parcela (Teste Holm-

Sidak, p<0,05). 
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Fonte: Autores, 2016. 

 O maior teor de CBM na parcela controle é reflexo direto da disponibilidade de água no 

solo sobre a população microbiana. No solo das parcelas do ESECAFLOR, em Caxiuanã, Ruivo et 

al. (2007) já haviam observado uma relação linear positiva entre a umidade e os microrganismos 
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do solo (bactérias e fungos). Da mesma forma, Rodrigues et al. (2011) constataram o maior 

crescimento populacional bacteriano observado na época chuvosa. 

 Um apontamento interessante nos resultados de biomassa microbiana no solo foi a 

distribuição dos teores de CBM e NBM ao longo das três camadas avaliadas neste estudo (até 0,3 

m), sendo este tipo de investigação pouco usual devido a biomassa microbiana ser parte viva do 

total de matéria orgânica do solo, a qual se concentra nas camadas próximas a superfície. O fato 

do ambiente em estudo ser uma floresta tropical nativa, e ser estabelecida sobre um Latossolo, ou 

seja, solo em avançado estágio de intemperismo, e que se caracteriza pela grande profundidade e 

boa drenagem, justificam os resultados observados. 

 Os teores de NBM variaram de 15,41 µg g-1 a 94,72 µg g-1 (Figura 3). Para o NBM a 

profundidade 0,0-0,1 m foi a que melhor representou as diferenças observadas pelo efeito dos 

fatores parcela e períodos de coleta. Nesta camada, houve diferença entre as duas parcelas tanto no 

período seco, como no período chuvoso, com maiores médias observadas na parcela controle. Em 

relação à sazonalidade, em todas as profundidades houve diferenças significativas entre os períodos 

tanto na parcela controle como na parcela exclusão. 

A profundidade 0,0-0,1 m se distinguiu das demais profundidades quanto à resposta do 

NBM tanto em relação à sazonalidade como para o efeito das parcelas. O maior teor de NBM em 

ambos os períodos na parcela controle, também é mais uma evidência da influência da 

disponibilidade hídrica na manutenção da biomassa microbiana do solo. Rangel-Vasconcelos et al. 

(2015) ao avaliarem a biomassa microbiana em resposta à disponibilidade de água no solo (0,0-0,1 

m), em floresta secundária de 15 anos na Amazônia Oriental, observaram diferença entre o teor de 

NBM entre período seco (34±5 µg g-1) e chuvoso (54±5 µg g-1). 

Em relação à respiração basal do solo, as médias variaram entre 0,173 µg g-1 h-1 C-CO2 e 

0,511 µg g-1 h-1 C-CO2 (Figura 4). Diferenças significativas foram observadas na parcela controle, 

comparando-se os períodos seco e chuvoso, nas profundidades 0,0-0,1 m e 0,1-0,2 m, com o 

período chuvoso apresentando as maiores médias, e também na parcela exclusão somente na 

profundidade 0,2-0,3 m, onde a respiração foi maior no período chuvoso. As diferenças mostradas 

entre os períodos sazonais na parcela controle indica maior atividade biológica devido às condições 

naturais em que se encontra o plot. Marschner et al. (2002) observaram um aumento na ordem de 

6 à 8 vezes nos valores de respiração basal do período seco para o chuvoso. Os autores fazem 
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associação do resultado com a morte de parte dos microrganismos durante o período seco e a 

redução do metabolismo nos microrganismos remanescentes. 

 

Figura 3 Nitrogênio da biomassa microbiana do solo nas parcelas controle e exclusão, em novembro/2014 (período 

seco) e março/2015 (período chuvoso), em Caxiuanã, Pará. Letras maiúsculas comparam as parcelas (controle e 

exclusão), no mesmo período; letras minúsculas comparam os períodos de coleta (seco e chuvoso), em cada parcela 

(Teste Holm-Sidak, p<0,05). 
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Fonte: Autores, 2016. 

Em relação à respiração basal do solo, as médias variaram entre 0,173 µg g-1 h-1 C-CO2 e 

0,511 µg g-1 h-1 C-CO2 (Figura 4). Diferenças significativas foram observadas na parcela controle, 

comparando-se os períodos seco e chuvoso, nas profundidades 0,0-0,1 m e 0,1-0,2 m, com o 

período chuvoso apresentando as maiores médias, e também na parcela exclusão somente na 

profundidade 0,2-0,3 m, onde a respiração foi maior no período chuvoso. As diferenças mostradas 

entre os períodos sazonais na parcela controle indica maior atividade biológica devido às condições 

naturais em que se encontra o plot. Marschner et al. (2002) observaram um aumento na ordem de 

6 à 8 vezes nos valores de respiração basal do período seco para o chuvoso. Os autores fazem 
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associação do resultado com a morte de parte dos microrganismos durante o período seco e a 

redução do metabolismo nos microrganismos remanescentes. 

Na parcela exclusão, o maior valor de respiração basal do solo no período chuvoso, na 

profundidade 0,2-0,3 m, indica maior atividade microbiana naquela camada, e este resultado pode 

ter relação com a maior quantidade de bactérias disponíveis. Rodrigues et al. (2011) observaram 

diferenças nos padrões de distribuição de bactérias no perfil do solo de acordo com a sazonalidade. 

Os autores constataram populações bacterianas equivalentes na profundidade 0,0-0,05 m, entre os 

períodos seco e chuvoso, e maiores quantidades de bactérias entre as profundidades 0,1 m e 0,3 m, 

durante o período chuvoso. As menores temperaturas e maiores umidades em subsuperfície 

favorece esse acúmulo bacteriano. Ressalta-se aqui que a quantidade de bactérias é bem mais 

representativa da biomassa microbiana total do solo do que outros microrganismos nas condições 

presentes em Caxiuanã (Rodrigues et al., 2011).  

Figura 4 Respiração basal do solo nas parcelas controle e exclusão, em novembro/2014 (período seco) e março/2015 

(período chuvoso), em Caxiuanã, Pará. Letras maiúsculas comparam as parcelas (controle e exclusão), no mesmo 

período; letras minúsculas comparam os períodos de coleta (seco e chuvoso), em cada parcela (Teste Holm-Sidak, 

p<0,05). 
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Fonte: Autores, 2016. 
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4. CONCLUSÕES 
 

 Houve influência da seca induzida na floresta sobre os atributos microbiológicos do solo 

avaliados: carbono, nitrogênio e atividade microbiana do solo.  

 Maiores teores (carbono e nitrogênio da biomassa microbiana do solo) e atividade 

microbiana (respiração basal do solo) foram observados na parcela controle, ou seja, sob condições 

naturais. 

 Os resultados da parcela com exclusão de água da chuva mostram forte impacto da falta de 

água sobre a biota do solo e processos a ela associados. 
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RESUMO  

 

Oriza ou patchouli (Pogostemon cablin Benth), pertence a família Lamiaceae, possui interesse 

comercial pela presença de óleo essencial, contido nas folhas, que é utilizado na indústria de 

perfumaria. O objetivo deste trabalho foi observar o efeito do ácido indolbutírico (AIB) no 

enraizamento de mini estacas de oriza (P. cablin). O experimento foi conduzido no Horto Florestal 

da Embrapa Amazônia Oriental, em agosto de 2009, situada no município de Belém-Pa. Estacas 

apicais, medianas, e basais foram coletados de plantas matrizes e preparadas em 10 cm de 

comprimento. Foram coletadas 30 estacas por tratamento. Após a coleta, as estacas foram imersas 

em diferentes concentrações de AIB (0; 50 e 100 mg.L-1) por minutos. Após a aplicação do AIB as 

estacas foram plantadas em substrato de terra + serragem, de 1:1, enterrando-se 2/3 da estaca. O 

delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, num esquema fatorial de 3x3 

(três tipos de estacas e três concentrações de AIB), com duas repetições. Os dados foram 

submetidos a análise de variância pelo teste de F. Após 45 dias de instalação do experimento, 

avaliaram-se a porcentagem de enraizamento e comprimento da maior raiz. Quanto a capacidade 

de enraizamento, observa-se que não houve diferença significativas entre as estacas, porém quando 

se avaliou o número médio de raiz, o tratamento que apresentava AIB apresentou as raízes mais 

compridas. Em relação as concentrações de AIB. Pode-se observa que houve efeito significativo 

no enraizamento das estacas estudadas, 9, onde a concentração zero (0 mg.L-1) apresentou um 

resultado mais eficiente. Pode-se concluir que para a propagação vegetativa da oriza (P. cablin), 

podem ser utilizadas estacas apicais, medianas e basais, não sendo necessária a utilização de AIB. 

 

Palavras-chave: Enraizamento. Estaquia. Propagação vegetativa.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Oriza ou patchouli (Pogostemon cablin) pertence a família Lamiaceae, é nativo das ilhas 

das Filipinas. As folhas possuem de 5 a 10 cm de comprimento e 3 a 8,9 cm de largura. A margem 

é levemente lobada e os lobos possuem dentes crenato-cerrados, os lobos e os ápices das folhas são 

obtusos. Na face inferior da folha existem muitos pêlos ao longo das nervuras e ocasionam uma 
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aparência pálida. A variação morfológica da oriza causadas pelas condições de solo, clima e 

influência do cultivo, dificulta a classificação botânica (GUENTHER, 1972). 

A oriza (P. cablin) prefere ambientes sombreados e com boa distribuição de chuvas. A 

propagação da oriza é realizada com estacas caulinares, retiradas das partes jovens da planta. O 

cultivo se dá por sucessivos cortes da parte aérea, durante o período máximo de quatro anos, sendo 

necessária a renovação das plantas devido ao baixo rendimento na produção. O seu produto de 

maior interesse comercial é o óleo essencial, contido nas folhas, utilizado principalmente na 

indústria de perfumaria (EPAGRI, 2004). 

A estaquia é a técnica de propagação vegetativa mais rápida e mais fácil para execução, 

sendo muito utilizadas nas espécies que apresentam maior facilidade para a formação de raízes 

adventícias. Estudos demostram que a utilização de diferentes tipos de estacas, com folhas 

presentes ou ausentes, assim como a época de coleta influenciam consideravelmente o 

enraizamento das mesmas (BEZERRA & LEDERMAN, 1995). A presença de folhas e gemas é 

um dos fatores, que segundo Hartmann et al. (2002), exerce grande estimulo à iniciação de raízes. 

Este efeito está relacionada à translocação de carboidratos para a baser da estaca, além de auxinas 

e outros co-fatores importantes para o enraizamento. As auxinas são hormônios vegetais 

produzidos principalmente nas regiões apicais que, transportados através das células do 

parênquima para outros locais da planta, participam do seu crescimento e diferenciação (TAIZ & 

ZEIGER, 2004). 

Aplicações exógenas de auxina proporcionam maior porcentagem, velocidade, qualidade e 

uniformidade de enraizamento (HARTMANN et al., 1997). Dentre as auxinas mais conhecidas e 

utilizadas no enraizamento de estacas, têm-se o ácido indolacético (AIA), o ácido indolbutírico 

(AIB), o ácido naftaleno acético (ANA) e o 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (BLAZICH, 1987). 

Apesar da importância e de todo esforço científico, pouco se sabe sobre a propagação 

vegetativa de estacas de oriza (Pogostemon cablin) fazendo-se necessárias pesquisas que mostram 

o desenvolvimento radicular e produção de mudas homogêneas destas espécies. Assim, o objeto 

deste trabalho foi avaliar o efeito do ácido indolbutírico (AIB) no enraizamento de mini estacas de 

oriza (Pogostemon cablin).    

  

2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA) 
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O presente trabalho foi conduzido no Horto de Plantas Medicinais da Embrapa Amazônia 

Oriental, no período de agosto de 2009, situada no município de Belém-Pa, localizado a 1º 27’ 21” 

S de latitude e 48º 30’ 14” W de longitude, com altitude de 10 metros. A média das temperaturas 

durante a realização do experimento foi de aproximadamente 30ºC e de umidade relativa do ar de 

90%. 

Foram coletadas estacas apicais, medianas e basais de plantas matrizes de oriza 

(Pogostemon cablin), pela manhã elas apresentaram consistência semi-lenhosa, em média 10 cm 

de comprimento, com pelo menos uma gema, sendo feito corte em bisel. Foram coletados 30 

estacas por tratamento, colocando-as em balde com água para evitar a desidratação. O tratamento 

com AIB foi realizado pela imersão da região basal das estacas por 5 minutos, soluções com as 

seguintes concentrações; 0; 50 e 100 mg.L-1. Após a aplicação do AIB as estacas foram plantadas 

verticalmente em substrato de terra + serragem curtida na proporção 1:1, enterrando-se 2q3 das 

estacas. O controle do nível de água foi verificado através de um tubo de PVC inserido no substrato. 

A câmara encontrava-se inserida em uma estufa agrícola com cobertura de sombrite de 50%, 

temperatura (28-32ºC) e umidade relativa (60-80%) durante todo o período experimental. 

Após 15 e 30 dias, foram realizadas avaliações, observando o enraizamento das estacas e a 

porcentagem de estacas mortas. Após 45 dias de instalação do experimento, avaliaram-se a 

porcentagem de enraizamento (estacas que emitiram apenas uma raiz), porcentagem de estacas 

mortas e comprimento da maior raiz.  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, num esquema fatorial 

3x3 (três tipos de estacas e três tipos de concentrações de AIB), com duas repetições. Os dados 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F.     

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 estão representados os valores médios de número de raízes e comprimento da 

maior raiz nos diferentes tipos de estacas de oriza (P. cablin), mediante a utilização de diferentes 

concentrações de AIB aplicadas. Quanto ao número médio de raízes, observa-se que houve 

diferenças significativas entre as estacas (apicais, medianas e basais) para as concentrações 50 e 

100 mg.L-1 de AIB utilizadas, sendo que para a concentração de 50 mg.L-1 às estacas dos tipos 

basal e mediana apresentaram média de número de raízes mais significativos com 14,0 e 9,0 
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respectivamente, em relação ao tipo de estaca apical com número médio de raízes 5,4. Para a 

concentração de 100mg.L-1 às estacas dos tipos basal e mediana também apresentaram média de 

número de raízes mais significativos com 11,5 e 12,4 respectivamente, em relação ao tipo de estaca 

apical com número médio de raízes 2,4. A concentração 0 mg.L-1 da auxina não apresentou 

diferença significativa em relação aos tipos de estacas, porém foi onde verificou-se as maiores 

médias de números de raízes. 

Para estas espécies, os resultados obtidos independem do tipo de estacas a ser usada, de tal 

fato que o fator atribuído ao maior grau de lignificação das estacas basais e medianas não interfere, 

correlacionando negativamente com o nível de auxina, estando ás enzimas como as peroxidases 

envolvidas na síntese de lignina e degradação de auxinas (ONO & RODRIGUES, 1996). Segundo 

Hartmann et al. (1990), tecidos mais lignificados também podem funcionar como barreira física 

para a emissão de raízes.    

Tabela 1 – Porcentagem de número médio de raiz e comprimento médio de raízes de estacas apicais, 

medianas e basais de Oriza (P. cablin), Embrapa, Belém-Pa.  

                                                                               Doses 

                                                                      Número de Raízes 

Cortes                                0                                  50                                                100  

Apical                             12,70 aA                      5,40 bB                                         2,40 bB                                    

Mediana                          14,00 aA                      9,00 aAB                                      12,40 aA                                      

Basal                               10,40 aA                    14,00 aA                                         11,50 aA 

                                                                 Comprimento de Raízes 

Cortes                                0                                  50                                                100  

Apical                             3,48 aA                      1,62 bA                                         0,69 bA                                    

Mediana                          4,09 aA                      2,83 aA                                         3,36 aA                                      

Basal                               4,12 aA                      3,82 aA                                         3,69 aA 

 *Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste F da análise de variância  

 

 Em relação ao comprimento da raiz verificou-se que houve diferenças significativas entre 

os tipos de estacas (apicais, medianas e basais) para as concentrações 50 e 100 mg.L-1 de AIB 

utilizadas, sendo que para a concentração de 50 mg.L-1 às estacas dos tipos basal e mediana 

apresentaram comprimento médio da raízes significativos com 3,8 e 2,8 cm respectivamente, em 

relação ao tipo de estaca apical com comprimento médio da raízes 5,4 cm. Para a concentração de 

100mg.L-1 às estacas dos tipos basal e mediana também apresentaram comprimento médio da raiz 

mais significativos com 3,69 e 3,36 respectivamente, em relação ao tipo de estaca apical com 

número médio de raízes 0,69. A concentração 0 mg.L-1 da auxina não apresentou diferença 

significativa em relação aos tipos de estacas, porém foi onde verificou-se os maiores comprimentos 
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médio das raízes. O que condiz com os resultados encontrados por Martins (1998), em lichieira, 

que verificou não haver influência positiva do AIB no enraizamento das estacas. Roncatto et al. 

(1999) e Roberto et al. (2001), estudando o efeito do AIB no enraizamento de estacas de laranjeira 

“Valência”, verificaram que não houve influência desse regulador de crescimento na porcentagem 

de estacas sobreviventes. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por Albuquerque et al. (2001) e Rocha et al. (2001), 

citados por Ferreira e Gonçalves (2007) para erva cidreira, onde o AIB não influenciou o 

enraizamento de estacas. O processo de enraizamento de estacas é influenciado por diversos fatores 

fisiológicos, anatômicos, climáticos, nutricionais e sanitários (ALMEIDA et al., 2008; MOREIRA 

et al., 2009). 

 Estudos realizados por Rossal (1994), que avaliando o efeito do ácido indolbutírico sobre 

enraizamento de dois tipos de estacas de laranjeira “Valência”, mantidas em nebulização 

intermitente, verificou-se que a formação de raízes não foi estimulada pelos tratamentos. Bastos 

(2002), também não observou efeito significativo da aplicação de AIB na formação de raízes em 

estacas herbáceas e lenhosas de caramboleira. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Nas condições em que o experimento foi realizado, pode-se concluir que: para a propagação 

vegetativa da Oriza (P. cablin), podem ser utilizadas estacas apicais, medianas e basais, não sendo 

necessária a utilização de AIB. 
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RESUMO 

 

O objetivo fundamental do presente artigo é investigar e, posteriormente, analisar o nível 

tecnológico dos sistemas de produção da pecuária leiteira brasileira, principalmente dos 

estabelecimentos das microrregiões do Estado do Pará através do modelo de análise fatorial e de 

análise de componentes principais. Logo, justifica-se o artigo tanto pela natureza acadêmica, isto é, pelos frutos 

que o mesmo poderá produzir no âmbito universitário, porém, fundamentalmente, pela possibilidade de trazer à baila 

um debate sobre o processo de modernização tecnológica da pecuária leiteira do país. Do ponto de vista 

metodológico, levando em consideração a sua praticidade, optou-se pela utilização do instrumental 

estatístico-econométrico oriundo da análise fatorial e de componentes principais. O modelo de 

análise fatorial possibilita a transformação de um número maior de variáveis originais em um 

número reduzido de fatores latentes, de tal modo que seja possível explicar o conjunto de variáveis 

originais, conservando suas informações. Já o modelo de análise de componentes principais sugere 

uma análise dos dados brutos usados na pesquisa visando sua redução, eliminação de sobreposições 

e a escolha das formas mais representativas envolvendo padrões principais de variabilidade 

presentes. Deste modo, obtêm-se uma caracterização mais ampla da estrutura tecnológica da 

pecuária leiteira desenvolvida no objeto de estudo desta pesquisa: o Estado do Pará. Os resultados 

encontrados demonstram que a pecuária leiteira e seus derivados desempenham um papel de 

extrema relevância no suprimento de alimentos e, principalmente, na geração de emprego e renda 

para a população paraense e, consequentemente, brasileira, seja no meio rural ou urbano. Contudo, 

é possível concluir que existe espaço, ainda, para uma conexão mais íntima entre outros setores da 

agropecuária, inclusive com a perspectiva de verticalização da produção e geração de emprego, 

renda e agregação de valor para a economia paraense e brasileira por intermédio da pecuária 

leiteira. 

Palavras-chave: Pecuária Leiteira. Análise Fatorial. Análise de Componentes Principais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, o efetivo do rebanho de bovino brasileiro alcançou 212,34 milhões de cabeças 

com um aumento de 0,3% em relação ao ano de 2013, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), ano 2013. Segundo o United States Department of Agriculture 

(USDA), o Brasil detinha, em 2014, a quinta posição do ranking mundial do efetivo do rebanho 

bovino só ficando atrás da Índia, União Europeia, EUA e China.  

No entanto, em termos qualitativos do padrão de carne com pouca gordura e diversidade 

das raças bovinas, o Brasil lidera o ranking. O efetivo do rebanho bovino no Brasil apresentou as 

seguintes taxas anuais de crescimento por Região: na Região Norte (2,5%); na Região Nordeste 

(1,4%); Região Centro-Oeste (0,2%) e Sudeste (– 0,8%). A expansão do efetivo do rebanho bovino 

ocorreu mais nos Estados da Região Norte.  

Do total do efetivo do rebanho bovino do Brasil (212 milhões de cabeças), mais de 24 

milhões são vacas leiteiras ordenhadas. A pecuária leiteira está presente em todos os Estados do 

Brasil. Há, porém, diferentes sistemas de produção de leite combinadas com culturas vegetais e 

criação de outros animais domésticos. Dentre as raças leiteiras mais adaptadas as condições 

climáticas do Brasil destacam-se as raças holandesas, Gir-holando e Jersey.  

A produção de leite no Brasil cresceu de 34,2 bilhões de litros de leite em 2013 para 35,1 

bilhões de leite em 2014. O valor bruto da produção de leite no Brasil variou de R$ 32 bilhões em 

2013 para R$ 33 bilhões em 2014. A produção de leite no Brasil é coberta por 22 mesorregiões 

sendo que Minas Gerais, Goiás e Paraná concentram 13,5 bilhões de litros de leite, o que 

corresponde a 25 bilhões de litros de leite para atender a demanda nacional.  

Em suma, o mercado doméstico tem capacidade de produção anual de 26 bilhões de litros 

de leite, apesar das classes de baixa renda consumir menos leite, cerca de 40 milhões de leite por 

dia, como defendido por Zoccal et al. (2014), sendo que somente a mesorregião do Sudeste do 

Pará, por exemplo, concentra uma expressiva produção de leite em torno de 80%.   

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é avaliar o nível tecnológico dos sistemas de 

produção da pecuária leiteira dos estabelecimentos das microrregiões do Estado do Pará. Para isso, 

o artigo foi organizado em quatro seções, além desta seção introdutória. Na segunda seção são 

apresentados os aspectos metodológicos como uso do instrumental oriundo da análise fatorial e da 
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análise de componentes principais; a terceira seção, que debate os resultados e as discussões da 

pesquisa, está estruturada em diversos pontos-chave como, por exemplo, a estrutura de produção, 

padrões e níveis de modernização da pecuária leiteira no Brasil e no Estado do Pará; e, por fim, na 

quarta seção são apresentadas as conclusões. 

2. METODOLOGIA 
 

De acordo com Cutrim Carvalho (2005, p. 11), “a especificação metodológica constitui 

parte obrigatória da pesquisa acadêmica que adote o método científico, contudo, é preciso 

distinguir o método de abordagem dos ditos métodos de investigação”. O próprio Cutrim Carvalho 

(2005, p. 11) observa que “o método de abordagem diz respeito à filiação filosófica e ao grau de 

abstração do fenômeno estudado, já os métodos de investigação ou procedimentos de uma pesquisa 

consistem nas etapas concretas da investigação e do uso das técnicas de pesquisas adequadas”. 

Nas ciências sociais em geral impõe-se uma restrição metodológica: que é a necessidade de 

confrontação da realidade pensada, abstraída do concreto, com a realidade empírica, isto é, aquela 

que é percebida pelos nossos sentidos. Por sua vez, como observado por Lakatos e Marconi (1991, 

p. 106), “os conhecimentos práticos estão submetidos à necessidade de conexão imediata com a 

realidade a que se referem”. 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos através do Censo Agropecuário do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anuário Estatístico do IBGE, do Sistema de 

Recuperação Automática (SIDRA) e bases de dados relativos à pecuária leiteira em território 

paraense. Em função de sua praticidade, optou-se pela utilização do instrumental estatístico-

econométrico oriundo da análise fatorial e, também, de componentes principais.  

Pelo que se observa da análise fatorial, apesar da pouca diferença que possui em relação à 

análise de componentes principais, a preocupação maior reside na forma de determinar a explicação 

de cada variável original pelos fatores comuns e pelos fatores específicos; enquanto que a análise 

de componentes principais está interessada em expressar cada componente em função do conjunto 

de variáveis relevantes. 

2.1. Modelo de Análise Fatorial 

O modelo de análise fatorial encontra-se desenvolvido, por exemplo, por Dillon e Goldstein 

(1984) e Mingoti (2005). Seja 𝑋𝑝𝑥1 um vetor aleatório com vetor de médias, 𝜇 =

(𝜇 = 𝜇1, 𝜇2 … . 𝜇𝑝)′, matriz de covariâncias ∑ 𝐶𝑝𝑥𝑝  e uma matriz de correlação 𝑃𝑝𝑥𝑝. Sejam 𝑍𝑖 =
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[(𝑋𝑖 − 𝜇𝑖)/𝜎𝑖]  as variáveis originais padronizadas, onde 𝜇𝑖 e 𝜎𝑖 representam, respectivamente, a 

média e o desvio-padrão da seguinte variável aleatória, Z = (𝑍1, 𝑍2, … . . 𝑍𝑝)’. As equações do 

modelo de análise fatorial podem ser dadas por: 

𝑍1 = 𝑙11𝐹1 +  𝑙12𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝑙𝑚𝐹𝑚+ 𝜀1 

                𝑍2 = 𝑙21𝐹1 +  𝑙22𝐹2 + ⋯ + 𝑙2𝑚𝐹𝑚+ 𝜀2          (1) 

                       𝑍𝑝 = 𝑙𝑝1𝐹1 +  𝑙𝑝2𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝑝𝑚𝐹𝑚 + 𝜀𝑝 

Essa notação matricial (1) pode ser expressa por: 

                                     𝐷 = (𝑋 − 𝜇) = 𝐿𝐹 + Ψ                  (2A) 

Ou, de acordo com Dillon e Goldstein (1984), da seguinte forma: 

            X – 𝜇 =  Ψ𝑓 − Ψ                                               (2B) 

Em que: X = é vetor (px1) das variáveis observáveis, com E(X) = 𝜇 e var(X) = Σ; 𝑓 = é o 

vetor (qx1) de fatores comuns, Ψ = é a matriz (pxq) de cargas fatoriais, mas com q < p; e 𝜀 = é o 

vetor (px1) de erros aleatórios ou fatores únicos que incorpora os erros de medidas e a variação em 

X que não é explicada pelos fatores comuns; por último, a extração dos fatores comuns da análise 

fatorial é realizada com base no modelo de componentes principais que apresentam raízes 

características superiores a unidade. 

2.2. Modelo de fatores ortogonal 

 

O modelo de fatores ortogonal pode ser expresso pela variância do termo de erro, 

𝑉𝑎𝑟[𝜀𝑝𝑥𝑝] = Ψ e pela covariância, 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖 , 𝜀𝑗= 0 , ∀𝑖≠𝑗, o que significa dizer que os termos de erros 

são não correlacionados entre si e não necessariamente têm a mesma variância. Os vetores 𝜀𝑝𝑥1 e 

𝐹𝑚𝑥1 são independentes, portanto, a Cov(𝜀𝑝𝑥1, 𝐹𝑚𝑥1) = 𝐸(𝜀𝐹´) = 0. Quando o modelo ortogonal é 

assumido, a matriz 𝑃𝑝𝑥𝑝 pode ser reparametrizada na forma: 

𝑃𝑝𝑥𝑝 = 𝐿𝐿′ +  𝜓                                 (3) 

Isto decorre do fato de que: 

𝑃𝑝𝑥𝑝 = 𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 𝑉𝑎𝑟(𝐿𝐹 +  𝜀)  

= 𝑉𝑎𝑟(𝐿𝐹) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀) = LL’ + 𝜓         (4)   

Onde I é a matriz identidade de dimensão pxp. O objetivo da análise fatorial é encontrar as 

matrizes 𝐿𝑝𝑥𝑚 e 𝜓𝑝𝑥𝑝 de forma que possam representar a matriz 𝑃𝑝𝑥𝑝 para um dado valor de m, 

menor que o número de variáveis originais p. Não obstante, existem matrizes que não ser 

decomposta na forma LL’ + 𝜓 para um valor m muito menor que p, conforme Johnson e Wichern 
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(2002). Porém, em relação à variância total (PVTE), a proporção explicada pelo fator 𝐹𝑗 é dada 

por: 𝑃𝑉𝑇𝐸𝐹𝑗
=

∑ 𝑙𝑖𝑗
2𝑝

𝑖=1

𝑝
         (5) 

É comum expressar os valores da equação (5) em percentagem. Um modelo de análise 

fatorial para ter os dados adequadamente ajustados é necessário que a matriz de correlação inversa 

𝑅𝑝𝑥𝑝
−1  seja próxima da matriz diagonal, como observado por Rencher (2002). Sobre essa questão, 

uma medida de adequação fundamental desse princípio é o critério de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO), 

citado por Kaiser (1970).  

 

Esse coeficiente é definido pela seguinte equação: 𝐾𝑀𝑂 =  
∑ 𝑅𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

∑ 𝑅𝑖𝑗
2 + ∑ 𝑄𝑖≠𝑗

2
𝑖𝑗𝑖≠𝑗

      (6) 

Onde 𝑅𝑖𝑗 é a correlação amostral entre as variáveis 𝑋𝑖; 𝑋𝑗 e 𝑄𝑖𝑗 é a correlação parcial entre 

𝑋𝑖 e 𝑋𝑗. A correlação parcial entre duas variáveis é a correlação que existe entre elas quando todas 

as outras (p-2) variáveis são consideradas como constantes, sustentam autores como: Johnson e 

Wichern (2002). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2000, a produção da pecuária leiteira do Brasil alcançou 20 bilhões de litros de leite; 

em 2007, a produção de leite subiu para 26 bilhões de litros e atingiu 35 bilhões de litros em 2014. 

Do total de 1770.403 estabelecimentos da pecuária leiteira do Brasil, 1.350.809 comercializavam 

a produção de leite e 419.594 não comercializavam.  

O número de estabelecimentos dos produtores de leite do estrato que produz < 10 litros/dia 

é 610.255 (45,18%); o do estrato de 10 a 20 litros/dia é 198.171 (14,67%); do estrato de 20 a 50 

litros/dia de 267.743 (19,82%) e a soma dos estratos de 50 a mais de 500 litros/dia é de 274.640 

litros/dia, conforme pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Comercialização por estrato da produção de leite. 
 

(Estratos 

(litros/dia) 

Estabelecimentos 

Comercializam % Não comercializam % Total % 

< 10  610.255 45,18 419.510 99,98 1.029.765 58,17 

10 a 20  198.171 14,67 47 0,01 198.218 11,20 

20 a 50  267.743 19,82 25 0,01 267.768 15,12 

50 a 200  230.639 17,07 11 0 230.650 13,03 

200 a 500  35.209 2,61 0 0 35.209 1,99 
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> 500  8.792 0,65 1 0 8.793 0,50 

Total 1.350.809 100 419.594 100 1.770.403 100,00 

Fonte: IBGE (2013). 
 

A Tabela 2 registra a distribuição da produção de leite da pecuária leiteira pelas 

macrorregiões do Brasil no ano de 2005, 2007, 2013 e 2014. 

Tabela 2 – Produção de leite por macrorregiões do Brasil: 2005-2014. 

Macrorregiões  2005 2007 2013 2014 

Mil litros % Mil litros % Mil litros % Mil litros % 

Norte 1.743.274 7,08 1.676.558 6,42 1.846.419 5,39 1.946.149 5,53 

Nordeste 2.972.155 12,07 3.335.314 12,76 3.598.249 10,50 3.882.860 11,04 

Centro-oeste 3.778.509 15,35 3.808.481 14,57 5.016.291 14,64 4.969.238 14,13 

Sudeste 9.535.505 38,73 9.803.356 37,51 12.019.946 35,09 12.169.774 34,60 

Sul 6.591.520 26,77 7.510.264 28,74 11.774.330 34,37 12.200.824 34,69 

Brasil 24.620.963 100,00 26.133.973 100,00 34.255.235 100,00 35.168.845 100,00 

Fonte: IBGE (2013). 

Percebe-se que a região Sul e a região Sudeste respondem juntas por 70, 29% (2014) da 

produção de leite do Brasil; a região Norte, por sua vez, produziu, tão somente, 1,9 bilhões de litros 

de leite, em 2014, o equivalente a 5,53% da produção do Brasil.  

A distribuição do Valor Bruto da Produção (VBP) da pecuária leiteira por macrorregiões 

no Brasil pode ser observada na Tabela 03. Nota-se que a região Sul e a região Sudeste concentram 

cerca 66,47% do VBP de leite do Brasil. Em contra partida, a participação do VBP da pecuária 

leiteira da região Norte é de apenas 6,04%, o que significa que o Norte do Brasil ocupa a última 

posição, conforme constata os dados da Tabela 3. 

Tabela 3 – Distribuição do VBP de leite por macrorregiões do Brasil. 

Região 2003 2005 2007 

Mil Reais % Mil Reais % Mil Reais % 

Centro-oeste 942.224 14,15 994.862 13,60 1.157.040        13,23  

Norte 403.414 6,06 483.069 6,60 528.635          6,04  

Nordeste 912.634 13,71 1.050.793 14,37 1.247.811        14,26  

Sul 1.637.131 24,59 1.851.521 25,31 2.307.465        26,38  

Sudeste 2.762.288 41,49 2.934.647 40,12 3.506.497        40,09  

Brasil 6.657.691 100,00 7.314.892 100,00 8.747.448      100,00  

 Fonte: IBGE (2013). 

Atualmente, o rebanho bovino do Brasil é formado de mais de 212 milhões de cabeças e 

desse total mais de 24 milhões são vacas leiteiras que foram ordenhadas em 2010, segundo o 

próprio IBGE. A produtividade da pecuária leiteira do Brasil, em 2011, era de 1.382 kg/vaca/ano; 
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e no Pará era de 743 kg/vaca/ano; já a produtividade da pecuária leiteira no Brasil é de 237,97 

litros/dia/produtor, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Produtividade da Pecuária leiteira no Brasil: 2014. 
 

Estratos  Produtividade  Ordenhas 

(litros/dia) L/Vaca/Ano L/Produtor/dia Vacas/Produtor 

< 10 l/d 309 7,30 2,0 

10 a 20 l/d 956 14,50 5,5 

20 a 50 l/d 1246 32,80 9,6 

50 a 200 l/d 1618 93,30 21,0 

200 a 500 l/d 2344 291,90 45,5 

> 500 l/d 3389 988,00 107,5 

Média 1643,67 237,97 31,85 

Fonte: Elaboração própria. *L = Litros. 

A Tabela 5 revela a produtividade das vacas leiteiras no Brasil. Nota-se que em todas as 

macrorregiões os pequenos produtores – com até 20 litros/dia – apresentam produtividade abaixo 

de suas respectivas médias; a região Norte apresenta a menor produtividade média (989 litros/dia); 

enquanto e a região Sul tem a maior produtividade (2702 litros/dia); já a região Sudeste tem uma 

produtividade média (1665 litros/dia); e a região Nordeste tem uma produtividade média (1430 

litros/dia) superior a da Região Centro-Oeste (1490 litros/dia). 

Tabela 5 – Produtividade da pecuária leiteira por macrorregião do Brasil: 2014. 
 

Litros 

/dia) 

Norte % Nordeste % Sudeste % Sul % Centro-

Oeste 

% 

< 10  408 6,88 521 6,07 515 5,16 804 4,96 509 8,58 

10 a 20  753 12,69 912 10,63 875 8,76 1334 8,23 856 14,44 

20 a 50  994 16,75 1217 14,18 1168 11,69 1789 11,04 1105 18,64 

50 a 

200  

1151 19,40 1412 16,45 1537 15,39 2782 17,16 1386 23,38 

200 a 

500  

1396 23,53 1888 22,00 2310 23,13 4127 25,46 2073 34,96 

> 500  1232 20,76 2632 30,67 3584 35,88 5373 33,15 3009 50,75 

Total  5934 100,00 8582 100,00 9989 100,00 16209 100,00 5929 100,00 

Média     989    1430      1665   2702  1490 

Fonte: IBGE (2013). 

Em termos de padrões de modernização da pecuária leiteira, a hierarquia das microrregiões 

do Pará pode ser efetuada a partir dos escores fatoriais para cada uma das 22 microrregiões 

paraenses. De acordo com Santana (2007) e Santos et al. (2011), o Índice de Modernização da 

Pecuária Leiteira (IMPL) pode ser calculado pela seguinte fórmula:  

𝐼𝑀𝑃𝐿𝑖 = ∑ (
𝜆𝑗

Σ𝜆𝑗
𝐹𝑃𝑖𝑗)𝑞

𝑖=1  𝑥100          (7) 
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Em que 𝜆 é a variância explicada por cada fator e Σ𝜆 é a soma total da variância explicada 

pelo conjunto de fatores comuns extraídos. Para a construção do IMPL, o escore fatorial (F) foi 

padronizado pela amplitude para obter-se os valores dos escores originais variando entre 0 e 1 

(𝐹𝑃𝑖𝑗) e, deste modo, permitir a hierarquização dos municípios paraenses. A fórmula dos escores 

fatoriais positivos (𝐹𝑃𝑖𝑗) é dada por: 

𝐹𝑃𝑖𝑗 = (
𝐹𝑖𝑗 −𝐹𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛 

𝐹𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥− 𝐹𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛)                            (8) 

A partir dos valores do Índice de Modernização da Pecuária Leiteira (IMPL) podem-se 

identificar três níveis tecnológicos, a saber: IMPL ≤ 70% = nível tecnológico alto; 35%  ≤IMPL 

< 70% = nível tecnológico médio; 0 ≤IMPL < 35% = nível tecnológico baixo. 

No que diz respeito aos níveis de modernização tecnológica da pecuária leiteira, o Quadro 

1 expressa o conjunto de indicadores usados para aferir o nível tecnológico da pecuária leiteira das 

microrregiões do Pará, onde os indicadores têm por objetivo expressar o grau de utilização de 

tecnologias e o nível de especialização produtiva das microrregiões na produção de leite de vaca.  

Ademais, os indicadores técnicos da pecuária leiteira foram calculados em termos 

percentuais de X1 até X12. Nesse contexto, procura-se conferir a viabilidade da adequação dos 

dados a partir da análise fatorial e do teste de esfericidade de Bartlett, que avalia a significância da 

matriz de correlação parcial e testa a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz-

identidade.  

Quadro 1 – Indicadores técnicos da pecuária leiteira. 

X1 = PEFBOV Proporção do efetivo bovino da pecuária leiteira    

X2 = PAPAS Proporção da área de pastagens plantadas    

X3 = PVBPL Proporção do valor bruto da produção de leite    

X4  = PAPAS Proporção da área de pastagens plantadas   

X5 = PTRAT Proporção do número de tratores    

X6 = PCAPH Proporção do capital humano    

X7 = PVINS Proporção de inseminação artificial em vacas   

X8 = PCREDRU Proporção do crédito rural    

X9 = PESTCREDRU Proporção do estoque de crédito rural    

X10 = PESTLEITE Proporção estabelecimento produtores de leite   

X11 = PVORDEN Proporção de ordenhas de vacas leiteiras   

X12 =PESTTQRLEI Proporção de estabelecimentos com tanques de resfriamento de leite 

X13 = PQPLEIEST Proporção da produção anual de leite de vaca nos estabelecimentos 

X14 = PTRLEX Proporção de tanques de resfriamento existentes nos estabelecimentos 

Fonte: Elaboração própria a partir do software, SPSS. 
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A Tabela 6 revela a adequação dos dados da amostra pelo teste de esfericidade de Bartlett, 

que avalia a significância geral da matriz de correlação e testa a hipótese nula de que a matriz de 

correlação é uma matriz-identidade. O valor do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) resultou numa 

magnitude = 0,601; e o teste de esfericidade de Bartlett resultou em um valor = 60,79% para um 

nível de significância de 0,0001. 

 Tabela 6 – Resultado dos Testes: KMO e Barlett. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,601 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approximate Chi-Square 203,779 

Degrees of Freedom (DF) 28 

Significance (Sig.) 0,0001 

Fonte: Elaboração própria a partir do software, SPSS. 

 

A matriz de correlação é transformada por meio de um modelo fatorial para gerar a matriz 

fatorial, sendo que as cargas fatoriais de cada variável estão associadas aos fatores e são 

interpretadas para identificar a estrutura latente das variáveis que são a função de produção. Para 

alcançar o resultado desejado, o primeiro passo foi selecionar o número de componentes; depois, 

aplicando-se o critério da raiz latente, têm-se a extração de componentes da análise fatorial. A 

Tabela 7, por fim, revela a extração da soma dos quadrados das cargas dos fatores e a rotação da 

soma dos quadrados das cargas dos fatores. 

Tabela 7 – Soma e rotação dos quadrados das cargas dos fatores. 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,253 51,810 51,810 7,253 51,810 51,810 5,212 37,225 37,225 

2 1,971 14,076 65,886 1,971 14,076 65,886 2,716 19,398 56,623 

3 1,766 12,611 78,498 1,766 12,611 78,498 2,188 15,627 72,249 

4 1,139 8,133 86,631 1,139 8,133 86,631 2,013 14,382 86,631 

5 ,760 5,428 92,059       

6 ,469 3,351 95,410       

7 ,273 1,948 97,358       

8 ,230 1,642 99,000       

9 ,076 ,542 99,542       

10 ,042 ,301 99,842       

11 ,019 ,132 99,975       

12 ,002 ,017 99,992       

13 ,001 ,008 100,000       
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14 ,000 ,000 100,000       

                 Fonte: Elaboração própria a partir do software, SPSS. 
 

Nesse contexto, os quatro primeiros componentes do referido quadro explicam 86,631% da 

variância acumulada, o que é satisfatório pelo critério utilizado. A percentagem da variância 

acumulada fornece um resumo da estatística, detalhando o grau que cada variável é “explicada” 

pelas outras duas componentes, chamada de comunalidade.  

Além disso, a soma do quadrado das cargas fatoriais ao quadrado indica a importância de 

cada fator, o que explica a variância acumulada associada às variáveis analisadas, ou seja, as cargas 

fatoriais de cada componente estão associadas aos fatores, e servem para identificar a estrutura 

latente das variáveis geradoras de funções de produção. A Tabela 8 mostra a quantidade dos 

municípios do Estado do Pará trabalhando com pecuária leiteira e, também, com distribuição de 

modernização tecnológica nos níveis baixo, médio e alto.  

Tabela 8 – Indicadores da pecuária leiteira das microrregiões do Estado do Pará. 

Indicadores Técnicos Alto Médio Baixo 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Número de microrregiões (u) 3 13,64 6 27,27 12 54,55 

Número de estabelecimentos (u) 6 4,00 18 13,00 120 83,00 

Vacas ordenhadas (1000 cab.) 124.968 16,82 160.272 21,58 457.581 61,60 

Produção de leite (1000 litros) 1.484.000 14,17 2.558.010 24,42 6.431.890 61,41 

VBP de leite (mil R$) 94.854 16,38 161568 27,90 322720 55,72 

Produtividade (litros/vaca/dia) 11,88 15,96 14,06 

Fonte: Elaboração própria a partir do software, SPSS. 

Os resultados provenientes da Tabela 8 – referente às 22 microrregiões do Estado do Pará 

– indicam a seguinte distribuição: 13,64% apresentam um nível tecnológico alto; 27,27% possuem 

um nível médio; e 54,55% têm um nível baixo. 

4. CONCLUSÕES 

Percebe-se que a pecuária leiteira e seus derivados desempenham um papel de extrema 

relevância no suprimento de alimentos e, principalmente, na geração de emprego e renda para a 

população paraense e, consequentemente, brasileira, seja no meio rural ou urbano.  

Contudo, há espaço para uma interconexão mais próxima entre outros setores da 

agropecuária, inclusive com a perspectiva de verticalização da produção e geração de emprego e 

renda para a economia paraense e brasileira.  

Neste contexto, está em curso o processo de modernização tecnológica da pecuária leiteira, 

uma necessidade em termos de agregação de valor e, também, de produção em larga escala. Cabe 
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dizer que o instrumental estatístico-econométrico, baseado na análise fatorial, foi de extrema 

importância para obtenção e melhor compreensão dos resultados apresentados. 
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RESUMO  

 

Este trabalho teve por objetivo estimar parâmetros e correlações genéticas em acessos de 

cupuaçuzeiro procedentes de plantios comerciais do município de Tomé-Açu, Pará, com vistas a 

auxiliar no melhoramento genético da espécie. O experimento foi instalado na base física da 

Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé-Açu, Pará. Os acessos foram coletados no ano de 1995, 

em 13 propriedades produtoras de cupuaçu desse município. Para a caracterização do fruto foram 

utilizados 18 acessos que compõem a coleção, cujos dados fenotípicos foram coletados nos anos 

agrícolas de 1997 a 2015. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente 

casualizados com 10 repetições e cinco frutos por planta, em cada safra, tendo sido avaliados oito 

descritores: Comprimento do Fruto, Diâmetro do Fruto, Espessura da Casca, Peso Médio do Fruto, 

Porcentagem Relativa de Sementes, Porcentagem Relativa de Polpa, Porcentagem Relativa de 

Casca e Número Médio de Sementes. As estimativas dos parâmetros e correlações genéticas foram 

obtidas com base em modelos mistos do tipo REML/BLUP. Os caracteres apresentaram modo 

geral baixa herdabilidade variando entre 0.16 e 0.35. Os maiores valores foram para a composição 

centesimal dos frutos em sementes (%S), polpa (%P) e casca (%C), com 0.35, 0.34 e 0.34, 

respectivamente. Os coeficientes de variação genética tiveram amplitude de 3,97% a 8,69%, 

enquanto que o coeficiente de variação relativo (CVr) foram inferiores a 1, indicando baixa 

variabilidade. Para as correlações, a variável peso médio de fruto apresentou resultados 

significativos com o tamanho do fruto e teor de sementes, ao passo que o rendimento de polpa foi 

correlacionado negativamente com espessura de casca do fruto, significando que frutos com casca 

fina deverão possuir bom teor de polpa. 

 

Palavras-chave: genética vegetal. Theobroma grandiflorum. variabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cupuaçuzeiro é uma árvore frutífera da família Malvaceae, nativa da Amazônia, que vem 

apresentando perspectivas agroindustriais interessantes. Há anos atrás sua produção era 

considerada semi-extrativista, ao passo que atualmente desponta como uma das melhores e mais 
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promissoras fruteiras da Amazônia, apresentando-se como uma alternativa rentável e 

economicamente viável (ARAÚJO et al., 2002). 

A produção atual de cupuaçu provém, basicamente, de plantios comerciais, estimados em 

mais de 30 mil hectares, distribuídos no Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, principalmente. No 

Estado do Pará existem mais de 14 mil hectares plantados, dos quais 5 mil estão em produção, 

tendo apresentado um crescimento de 65% nos últimos 4 anos (HOMMA, 2014). 

O cupuaçu apresenta excelentes qualidades nutricionais tanto nas sementes quanto na polpa, 

tornando-se uma atividade rentável. A polpa tem boa importância como matéria-prima, sendo que 

após produção pode ser armazenada em câmaras frigoríficas, para depois ser processada nos 

períodos mais propícios, ou segundo a demanda do mercado consumidor (BUENO, 2002). As 

amêndoas de cupuaçu, por sua vez, apresentam elevadas possibilidades para as indústrias de 

fármacos, cosméticos e produção de chocolate de cupuaçu (cupulate), sendo indicado às pessoas 

que são alérgicas à cafeína e à teobromina que estão presentes no cacau (HOMMA, 2014). 

O estudo e obtenção de estimativas de parâmetros genéticos de uma população que se 

pretende explorar com fins de melhoramento genético permitem fazer inferências sobre a 

variabilidade genética que esta apresenta, e o que pode se esperar de ganho com seleção. Estas 

estimativas possibilitam a definição da melhor estratégia de seleção (CORREA et al., 2003). 

Além disso, a estimativa de parâmetros genéticos como variabilidade, herdabilidade e 

correlações genéticas dos caracteres em seleção também auxilia na definição de genótipos 

superiores, na escolha de genitores para realizar hibridações e na predição dos ganhos genéticos 

para o programa de melhoramento de uma espécie (CRUZ et al., 2012; FEHR, 1987). 

As estimativas de correlações são úteis quando determinado caráter de interesse é de difícil 

avaliação, pois se esse caráter apresenta correlações fenotípicas e genotípicas significativas com 

outro de mais fácil acesso, pode-se fazer a seleção indireta com base no caráter de fácil acesso. 

Além disso, quando dois caracteres apresentam correlação positiva e significativa, a seleção em 

um resulta na melhoria do outro (CARPENTIERI-PÍPOLO et al., 2000). 

Este trabalho teve por objetivo realizar a estimativa de parâmetros genéticos em acessos de 

cupuaçuzeiro procedentes de plantios comerciais do município de Tomé-Açu, Pará. Visa com isso 

auxiliar o programa melhoramento genético da espécie, desenvolvido pela Embrapa Amazônia 

Oriental. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento, denominado Clones Elites II, foi instalado na base física da Embrapa em 

Tomé-Açu, Pará, coordenadas de 2°35' 32'' S e 48°21' 22'' W. O clima apresenta-se como 

mesotérmico e úmido e corresponde ao tipo Ami da classificação de Köppen, com temperatura 

média de 26ºC, umidade relativa do ar em torno de 85% e precipitação média anual de 2.300 mm 

(BOLFE e BATISTELLA, 2011). 

Os acessos foram coletados no ano de 1995, em 13 propriedades produtoras de cupuaçu 

desse município. Para a caracterização do fruto foram utilizados 18 acessos que compõem a 

coleção, cujos frutos foram coletados nos anos agrícolas de 1997 a 2015.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados com 10 

repetições. Foram analisados cinco frutos por planta, em cada safra. Foram avaliados oito 

descritores: Comprimento do Fruto (Cfr.), Diâmetro do Fruto (Dfr.), Espessura da Casca (Eca), 

Peso Médio do Fruto (PMF.), Porcentagem Relativa de Sementes (%S), Porcentagem Relativa de 

Polpa (%P), Porcentagem Relativa de Casca (%C) e Número Médio de Sementes (Nº Sem.). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e, as médias comparadas pelo teste 

de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade com auxilio do programa estatístico GENES 

(CRUZ, 2013). Posteriormente, foram estimados parâmetros genéticos como: variâncias 

genotípica, ambiental e fenotípica; herdabilidade; acurácia; coeficiente de variação genético; 

coeficiente de variação ambiental e a razão entre os dois últimos. Também foram realizadas as 

correlações entre todos os caracteres avaliados, para verificar as relações existentes entre eles e a 

possibilidade de seleção indireta. 

As estimativas dos parâmetros genéticos foram obtidas com base em modelos mistos do 

tipo REML/BLUP, empregando o software Selegen-Reml/Blup (RESENDE, 2007; RESENDE e 

DIAS, 2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do teste F da análise de variância (Tabela 1), observou-se que, para todos os 

caracteres estudados houve diferença altamente significativa (P<0,01) entre os acessos de 

cupuaçuzeiro, o que evidencia que existe variabilidade genética nessa população. Isto poderá 

possibilitar a seleção de genótipos superiores para os caracteres de interesse. 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância dos caracteres Comprimento do Fruto (Cfr.), Diâmetro do Fruto 

(Dfr.), Espessura da Casca (Eca), Peso Médio do Fruto (PMF), Porcentagem Relativa de Sementes (%S), 

Porcentagem Relativa de Polpa (%P), Porcentagem Relativa de Casca (%C), Número Médio de Sementes 

(Nº Sem.) em dezoito acessos de cupuaçuzeiro procedentes do município de Tomé-Açu, PA, 2016. 

FV GL 

Quadrados Médios 

Cfr (mm) 
Dfr 

(mm) 

Eca 

(mm) 
PMF (g) %S %P %C 

Nº 

Sem. 

Blocos 9 362.77 41.36 1.53 68793.20 6.08 2.37 8.16 23.97 

Tratamento

s 
17 

1294.21*

* 
280.47** 6.72** 

260812.19*

* 

16.71*

* 

62.57*

* 

69.43*

* 
64.28** 

Resíduo 
15

3 
438.07 48.33 1.31 65960.49 2.66 10.26 11.49 21.38 

Média - 220.21 121.44 8.82 1605.61 13.86 38.71 45.42 30.72 

C.V. (%) - 9.5 5.72 12.97 15.99 11.76 8.27 7.46 15.05 

**: significativo à 1% (p<0,01) de probabilidade pelo teste F. 

Fonte: Embrapa Amazônia Oriental. 

 

As estimativas de parâmetros genéticos são apresentadas na Tabela 2. Em todos os 

caracteres avaliados observou-se que a variância fenotípica (Vf), ou variância total, foi devida, 

predominantemente, a causas ambientais, pois os valores da variância genética (Vg) representaram 

baixa percentual de contribuição na variabilidade total, resultando em valores bem inferiores aos 

de origem ambiental (Ve).  

Esses resultados influenciaram os valores de herdabilidade (h²g), que é a proporção genética 

da variabilidade total. Assim, todos os caracteres apresentaram baixa herdabilidade, variando entre 

0.16 e 0.35. Os maiores valores foram para a composição centesimal dos frutos, ou seja, o 

percentual de sementes (%S), polpa (%P) e casca (%C), com 0.35, 0.34 e 0.34, respectivamente. 

Maia et al. (2011) encontraram valores medianos de herdabilidade em uma competição de 

clones de cupuaçuzeiro no Estado do Acre. Esses resultados de herdabilidade foram superiores, 

porém similares, aos encontrados neste estudo para diâmetro do fruto (0.43), peso de fruto (0.32), 

espessura da casca (0.39). Porém bem inferiores para comprimento de fruto (0.0019), peso de 

sementes (0.08) e número de sementes (0.0022). 

Resultados baixos em herdabilidade não são desejáveis para um programa de 

melhoramento, pois segundo Miranda et al. (1988), quanto maior o nível de expressão da 

variabilidade genética em relação ao ambiente, especialmente, se a maior proporção dessa 

variabilidade genética for devida aos efeitos aditivos, maiores serão os ganhos estimados para a 

geração seguinte. 
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Foram observados valores elevados de acurácia (Ac) da seleção, para todos os caracteres 

estudados, variando entre 0,81 e 0,92, e reforçando a confiabilidade dos resultados. Esse parâmetro 

pode ser considerado como a correlação entre os valores genéticos preditos e os valores genéticos 

verdadeiros, de modo que quanto maior a acurácia, maior é a confiança na avaliação e nos valores 

fenotípicos preditos com fins de seleção (RESENDE, 2002). 

Os coeficientes de variação genética tiveram amplitude de 3,97% a 8,69%, para as 

variáveis: diâmetro do fruto e peso médio do fruto, respectivamente. Esse coeficiente é um 

parâmetro importante que permite inferir sobre a magnitude da variabilidade genética presente na 

população para todos os caracteres em estudo (FERRÃO et al., 2008).  

Por sua vez, o coeficiente de variação relativo (CVr), traduzido pela relação CVg/CVe, 

possibilita identificar os caracteres cuja variação se deve mais a causas genéticas do que 

ambientais. Quanto mais próximo de 1,0 for essa relação maior será a variação em razão de causas 

genéticas. Desse modo, as variáveis que mais se destacaram foram: %S (0,73), %P (0,71), %C 

(0,71), seguidos do diâmetro do fruto (Dfr.) (0,69) e espessura de casca (Eca) (0,64). Maia et al. 

(2011) também observou resultados do CVr similares ao deste trabalho para peso de polpa (0,73). 

Os resultados de comprimento de fruto, peso de sementes e número de sementes apresentaram 

valores inferiores, enquanto que diâmetro de fruto, peso de fruto e espessura da casca mostraram 

resultados superiores, porém mais similares, de 0,88, 0,69 e 0,80, respectivamente, quando 

comparados ao presente estudo. 

 

Tabela 2 - Estimativas de parâmetros genéticos de variáveis avaliadas em dezoito acessos de cupuaçuzeiro 

procedentes de plantios comerciais no município de Tomé-Açu. 

Variável 
Parâmetros Genéticos 

Vg Ve Vf h²g Ac CVg% CVe% CVr 

Cfr. 85.61 438.07 523.68 0.16 0.81 4.2 9.5 0.44 

Dfr. 23.21 48.33 71.55 0.32 0.91 3.97 5.72 0.69 

Eca 0.54 1.31 1.85 0.29 0.90 8.34 12.97 0.64 

PMF 19484.56 65960.83 85445.39 0.23 0.86 8.69 16 0.54 

%S 1.41 2.66 4.06 0.35 0.92 8.56 11.76 0.73 

% P 5.23 10.26 15.49 0.34 0.91 5.91 8.27 0.71 

%C 5.79 11.49 17.28 0.34 0.91 5.30 7.46 0.71 

N° Sem. 4.29 21.38 25.67 0.18 0.82 6.74 15.05 0.45 

Legenda: Vg: variância genotípica média; Ve: variância ambiental média; Vf: variância fenotípica média; 

h²g: herdabilidade de parcelas individuais no sentido amplo; Ac: acurácia da seleção; CVg%: coeficiente de 
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variação genético; CVe%: coeficiente de variação ambiental; CVr: coeficiente de variação relativo; Fonte: 

Embrapa Amazônia Oriental. 

 
Os coeficientes de correlação genética encontram-se reportados na Tabela 3. Observou-se 

que a variável peso médio de fruto apresentou correlação elevada, positiva e significativa com 

comprimento de fruto (0,6152), bem como, com diâmetro do fruto (0,7941), como já era esperado. 

Por outro lado, a correlação deste caractere com a percentagem de sementes foi negativa e 

significativa (-0,4985). Este resultado indica que os frutos mais pesados terão teor de sementes 

baixo. Quando a seleção visar aumento de sementes deverão ser escolhidos os de peso médio. 

Para espessura da casca foram observadas correlações significativas com todas as três 

porções centesimais do fruto, sendo negativa para semente (-0.5538) e polpa (-0.6437), e, como 

era esperado, positiva para peso de casca (0.817). O rendimento em polpa, também como já 

esperado, apresenta correlações negativas e de alta magnitude com espessura de casca, como 

mencionado acima, e porcentagem de casca (-0.8613). Maia et al. (2011) também encontraram 

resultados semelhantes para os caracteres diâmetro de fruto, peso de fruto, espessura da casca, peso 

de polpa e de sementes. 

 
Tabela 3 - Coeficientes de correlação genética entre oito características avaliadas em dezoito acessos de 

cupuaçuzeiro procedentes de plantios comerciais no município de Tomé-Açu. 

Características Cfr Dfr Eca Pfr %S % P %C N° Sem. 

Cfr 1 0.0767 0.1735 0.6152** 0.0333 -0.4185 0.2696 0.3312 

Dfr  1 0.3789 0.7941** -0.633** 0.1569 0.1855 -0.4276 

Eca   1 0.3838 -0.5538* -0.6437** 0.817** -0.4213 

Pfr    1 -0.4985* -0.063 0.2543 -0.1153 

%S     1 0.1134 -0.5444* 0.6221** 

% P      1 -0.8613** 0.135 

%C       1 -0.4313 

N° Sem.        1 

** e *: Significativo a 1 e 5%, respectivamente, de probabilidade pelo teste t. 

Fonte: Embrapa Amazônia Oriental. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

Foi detectada elevada contribuição de fatores ambientais na composição fenotípica dos 

acessos, demonstrado por valores relativamente baixos de herdabilidade, elevado coeficiente de 

variação ambiental, além de coeficiente de variação relativo menor que a unidade. Entretanto deve-
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se ressaltar a possibilidade de seleção através do estudo das correlações entre essas variáveis. As 

mais importantes agronomicamente são o peso de frutos e o rendimento em polpa. A primeira 

apresentou resultados significativos com o tamanho do fruto e teor de sementes, ao passo que a 

segunda foi destaque em magnitude e negativo com as variáveis relacionadas à casca do fruto. 
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RESUMO 

 

O consumo de plantas medicinais tem crescido significativamente nos últimos anos e cerca de 80% 

da população mundial utiliza as mesmas para cuidados primários de saúde, sendo uma prática 

passada entre gerações ao longo dos anos. Objetivando analisar o consumo destas plantas no 

Município de Capanema-PA, bem como sua utilização. Foi realizada uma pesquisa por meio da 

aplicação de questionários com perguntas direcionadas ao consumo dessas plantas. Observou-se 

que a maior finalidade de uso, foi por meio de chás e xaropes e o principal local de aquisição ocorre 

em feiras livres, tendo o mastruz (Chenopodium ambrosioides), canela (Ciannamomum spp.), 

cidreira (Melissa officinalis L.), boldo (Plectranthus barbatud) e hortelã (Mentha crispa) como os 

mais consumidos. Constatou-se ainda que, a obtenção de informações quanto ao efeito dessas 

plantas, se dá principalmente de informações de amigos, vizinhos e familiares, sendo uma troca de 

informação hereditária, e uma menor porcentagem buscam essas informações em programas de 

TV, jornal, revistas e utilizam ainda, a internet para conhecer o funcionamento e efeito das plantas 

medicinais à saúde. Foi possível concluir que existe considerável consumo de plantas medicinais 

em Capanema, no entanto, ainda é necessária uma expansão de conhecimento, uma vez que o uso 

inadequado pode levar a sérias consequências e aumento da produção e comercialização dessas 

plantas. 

 

Palavras-chave: Consumo. Plantas medicinais. Fitoterapia. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 As plantas medicinais são espécies silvestres ou cultivadas, usadas com propósitos 

medicinais, nas quais foram negligenciadas por muito tempo pelo mercado e consumidores. No 

entanto, na década de 80 essa realidade começou a mudar e atualmente, ocorrem constantes 

descobertas sobre o uso das mesmas, sendo muitos os fatores que vêm colaborando no 
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desenvolvimento de práticas de saúde que as incluam. Estas, por sua vez, não se discernem das 

demais plantas, apenas apresentam uma particularidade na sua atualização. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde 80% da população mundial faz uso de plantas 

medicinais (ROSA et al., 2011), na qual, o consumo destas é uma prática passada entre gerações 

por longos anos. No Brasil pesquisas demonstram que 91,9% da população fizeram uso de alguma 

planta medicinal, sendo que 46% da mesma mantêm cultivo caseiro dessas plantas (ABIFISA, 

2007). O intenso crescimento do mercado de plantas medicinais no Brasil é motivado por diversos 

fatores, dentre os quais, o consumismo por produtos naturais, acessibilidade para os seguimentos 

de baixa renda e eficácia no tratamento de enfermidades (SANTOS, 2004; ALVES et al., 2007). 

 Estas plantas podem ser responsáveis pelo tratamento de muitas doenças primárias com 

bons resultados econômicos e de melhoria da saúde (BRASILEIRO et al., 2008). Entretanto, antes 

de realizar o uso medicinal de uma espécie, é necessário conhecer as características químicas, 

farmacológicas e toxicológicas da espécie para utilizá-las de maneira segura (RITTER et al., 2002). 

 No entanto, torna-se necessário a expansão do conhecimento e a maior produção e 

comercialização segura dessas plantas, demandando na maior divulgação de estudos relacionados 

à cadeia produtiva das mesmas. O presente trabalho teve por objetivo analisar o perfil de utilização 

das plantas medicinais, identificando as mais utilizadas, para que tipos de doenças e de que maneira 

são empregadas em Capanema-PA, a fim de esclarecer a visão do consumidor a respeito dessas 

plantas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A presente pesquisa foi desenvolvida no Município de Capanema, localizado no Estado do 

Pará, que de acordo com dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) 

apresenta área de 614.693 km2 e aproximadamente 66,639 habitantes. A coleta foi realizada no 

mês de Abril de 2016, em uma etapa centrada nos consumidores. Foram aplicados 125 

questionários, onde a abordagem foi feita nos estabelecimentos de venda, e nas ruas do comércio 

de Capanema, contendo perguntas referentes à média salarial, às principais plantas utilizadas, ao 

local de aquisição das mesmas, onde buscam informações, qual a finalidade, etc. Posteriormente, 

os dados obtidos foram tabulados e analisados utilizando o software Excel, onde foi realizada 

estatística descritiva e os resultados expressos por meio de gráficos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para traçar o perfil de utilização de plantas medicinais, foram entrevistadas 125 pessoas. 

Desse total, 40% das pessoas foram do sexo feminino e 60% foram do sexo masculino, 

apresentando faixa etária acima de 60 anos de idade, tendo semelhança com trabalho de Brasileiro 

et al. (2008), onde este fato retrata maior atenção da população mais velha com o conhecimento 

adquirido pela tradição familiar se comparado à população mais jovem, na qual tem preferência 

por medicamentos sintéticos.  

Com relação à escolaridade, 56% da população estudada cursaram o ensino fundamental, 

sendo que 11% não o concluíram. 33% cursaram o ensino médio, tendo 30% de conclusão. Apenas 

11% dos entrevistados apresentaram formação superior. Resultados esses similares ao de Ceolin et 

al., (2011), os quais justificam que o baixo nível de escolaridade esteja relacionado com uma 

situação econômica menos favorável, daí a opção de utilização de plantas medicinais. Como 

observado na pesquisa, a maior porcentagem de entrevistados tanto do gênero masculino quanto 

feminino, possuíam em média de 1 a 2 salários mínimos.  

 Ao questionar sobre o local de aquisição dessas plantas, constatou-se que 78% dos 

entrevistados adquirem os produtos nas feiras livres, os outros 22% distribuíram-se em farmácias, 

diretamente do produtor ou possuíam pequenos cultivos na própria casa. Quanto à obtenção de 

informações sobre o efeito dessas plantas, 82% dos entrevistados afirmaram buscar informações 

com amigos, vizinhos e familiares, sendo uma troca de informação hereditária, onde 

conhecimentos são passados de pais para filhos, e 43% afirmou buscar essas recomendações em 

programas de TV, jornal, revistas e utilizam ainda, da internet para conhecer o funcionamento e 

efeito destas para a saúde (Figura 1).  

Das plantas medicinais apresentadas, as preferenciais foram boldo (Plectranthus barbatud), 

cidreira (Melissa officinalis L.), mastruz (Chenopodium ambrosioides), hortelã (Mentha crispa) e 

canela (Ciannamomum spp.), como apresenta a Figura 2, sendo estas muito frequentes na 

prevenção de doenças, tratamento de dores em geral e distúrbios gastrointestinais conforme exibido 

na Figura 3. 

Os dados obtidos em relação às plantas medicinais mais utilizadas foram compatíveis com 

outros trabalhos. Em estudo realizado em Extrema-MG foi descrito a Hortelã (Mentha crispa) e a 

Erva-cidreira (Melissa officinalis L.) como as mais utilizadas.  
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Figura 1- Obtenção de informações, quanto aos efeitos das plantas medicinais pelos consumidores do município de 

Capanema- PA. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 

Figura 2- Plantas medicinais mais consumidas no município de Capanema- PA. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Figura 3- Finalidade das Plantas medicinais citadas pelos entrevistados no município de Capanema-PA. 
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Fonte: Autores, 2016. 

 Segundo os dados levantados nessa pesquisa, a finalidade do preparo de plantas medicinais 

é bastante variada, no entanto, a forma mais consumida pelos moradores de Capanema foi por meio 

de chás, xaropes, sucos e banho. As demais preparações não tiveram resultados significativos como 

exposto na (Figura 4), 39% dos entrevistados disseram cultivar pelo menos uma espécie de planta 

medicinal em casa. Os estudos realizados por Ethur et al. (2011) e Balbinot et al. (2013) mostraram 

que a maioria das plantas utilizadas são adquiridas por cultivo próprio, o que torna o uso mais 

acessível, porém mais perigoso, pois pode ocorrer manejo inadequado e engano perante a espécie 

correta da planta, causando então efeitos indesejados. 

 
Figura 4- Forma de utilização das plantas medicinais pelos consumidores do município de Capanema-PA. 
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Fonte: Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Tendo em vista os aspectos observados, percebe-se que, existe um considerável consumo 

de plantas medicinais e aromáticas no Município de Capanema-PA. No entanto, torna-se necessário 

a ampliação dos conhecimentos e estudos para a população a respeito destas plantas tão essenciais, 

visto que, a utilização das mesmas ocorra por espécies mais tradicionais, muitas vezes sem saber 

ao certo a verdadeira finalidade de uso e os efeitos adversos que elas podem causar quando usadas 

de maneira incorreta. Torna-se necessário ainda, a expansão segura da produção e 

consequentemente a comercialização das mesmas. 
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RESUMO 

 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma das hortaliças mais vendidas em feiras populares e 

estabelecimentos comerciais existentes na cidade de Belém. O presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a germinação e vigor das sementes de coentro comercializadas em 

estabelecimentos agropecuários da região metropolitana de Belém. O ensaio foi conduzido no 

Laboratório Didático de Tecnologia de Sementes da Universidade Federal Rural da Amazônia. As 

sementes foram semeadas em papel germitest em seguida acondicionadas em câmara de 

germinação. As variáveis analisadas foram: germinação (G) e índice de velocidade de germinação 

(IVG) e Massa Seca (MS) das plântulas. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos, compostos pelas amostras dos lotes e quatro repetições de 100 

sementes. Os lotes de sementes de coentro analisadas provenientes dos estabelecimentos 

comerciais da região metropolitana de Belém apresentaram percentual de germinação abaixo do 

registrado na embalagem e inferior ao determinado pelas normas para comercialização de 

sementes. 
 

Palavras-chave: Qualidade, Lotes de sementes, Oleríola. 
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1. INTRODUÇÃO 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma das hortaliças mais vendidas feiras populares e 

estabelecimentos comerciais existentes na cidade de Belém, sendo comercializada juntamente com 

a cebolinha formando o maço de  cheiro-verde como é conhecida e amplamente consumida nas 

Regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

Apesar de ser considerada uma cultura de “fundo de quintal”, um grande número de 

produtores estão envolvidos com a produção de coentro, o que a torna uma cultura de grande 
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importância socioeconômica, especialmente para a horticultura do Norte e Nordeste do país. 

(SILVA; COELHO JUNIOR; SANTOS, 2012). 

O controle de qualidade das sementes deve ser enfatizado em todos os processos de 

produção, desde a instalação dos campos de produção até a comercialização de sementes. Assim, 

o monitoramento da qualidade, seja ela genética, fisiológica, física e sanitária faz-se nas diferentes 

etapas, utilizando para isso, os diversos métodos e testes disponíveis (NASCIMENTO, 2003). 

Segundo o MAPA (Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Normativa Nº 

9, De 2 De Junho De 2005, constituem-se obrigações do comerciante:manter as sementes em 

condições adequadas de armazenamento, observadas as exigências estabelecidas nestas normas; 

manter os lotes de sementes dispostos de forma que possuam no mínimo duas faces expostas, com 

espaçamentos entre pilhas e entre pilhas e paredes, que permitam a amostragem representativa dos 

mesmos; garantir o índice de germinação conforme os padrões estabelecidos, observadas as 

responsabilidades atribuídas pela legislação; comercializar sementes em embalagens invioladas, 

originais do produtor ou do reembalador; e manter à disposição do órgão de fiscalização. 

Segundo Assis et al. (2012), existem dificuldades relacionados ao baixo vigor de sementes 

e ao estabelecimento do coentro, além da presença de doenças são uma constante nesta espécie, e 

os estudos realizados a esse respeito ainda são escassos. O desempenho das sementes 

comercializadas é muito importante para a obtenção de um estande desejável bem como colheita 

de plantas mais uniformes. 

Objetivo do trabalho foi avaliar a germinação e vigor de amostras de lotes de sementes de 

coentro comercializadas em estabelecimentos agropecuários da região metropolitana de Belém. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), no período de março a abril de 2016. As sementes de coentro foram adquiridas 

nos estabelecimentos agropecuários na região metropolitana de Belém. As sementes foram 

adquiridas em quatro estabelecimentos agropecuários da região metropolitana de Belém, 

desconsiderando a marca comercial, totalizando cinco amostras, sendo quatro do cultivar verdão e 

uma do cultivar rei. Considerou-se como tratamento cada lote de sementes.  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

221 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

Para o teste de germinação e vigor das sementes dos lotes foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

Porcentagem de germinação (G): o teste de germinação foi realizado conforme 

recomendações das Regras para Análises de Sementes-RAS (BRASIL, 2009), utilizando câmaras 

de germinação do tipo Biochemical Demand Oxigen (B.O.D), equipadas com lâmpadas 

fluorescentes, sob 16 horas de luz e temperatura constante de 30ºC. As sementes foram semeadas 

sob papel germitest, umedecido com água destilada, na quantidade equivalente a 2,5 vezes o peso 

do papel. A contagem da germinação se deu de acordo com Brasil (2009), sendo realizada no 

sétimo dia (primeira contagem) e no vigésimo (segunda contagem). 

O índice de velocidade de germinação (IVG): foi realizado simultaneamente ao teste de 

germinação, com contagens diárias, sempre no mesmo horário, a partir do quinto dia, seguido até 

o final do teste, sendo índice calculado de acordo com a fórmula IVG= G1/N1+G2/N2+...Gn/Nn, 

onde IVG= índice de velocidade de germinação, G1, G2 e Gn = número de plântulas normais, 

computadas na primeira, segunda e até última contagem, respectivamente; N1, N2, Nn = número 

de dias de semeadura à primeira, segunda e até última contagem, respectivamente (Maguire, 1962).  

Massa Seca (MS): as amostras das plântulas de cada tratamento foram secas em estufa a 

uma temperatura de 65ºC por 48 horas. A massa seca foi determinada utilizando a balança analítica, 

sendo os dados obtidos em grama (g). 

O experimento foi implantado seguindo um delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

com cinco tratamentos e quatro repetições de 100 sementes (Tabela 01). Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 

5% de probabilidade. As análises foram realizadas por meio do software ASSISTAT. Dados em 

porcentagem foram submetidos à transformação arc sen (x/100)1/2. 

 

Tabela1: Tratamentos com diferentes lotes sementes de coentro adquiridas nos estabelecimentos 

agropecuários na região metropolitana de Belém, 2016. 
Tratamentos Cultivar Marca Local Data Embalagem Data Validade 

T1 Verdão Marca 1 Ananindeua Fev/16 Fev/17 

T2 Verdão Marca 2 Belém Nov/15 Nov/17 

T3 Verdão Marca 1 Belém Mar/16 Mar/17 

T4 Verdão  Marca 1 Marituba Fev/16 Fev/17 
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T5 Rei Marca2 Marituba Jan/16 Jan/18 

Fonte: Autores, 2016. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de porcentagem de germinação (G) mostram haver diferença entre os lotes 

adquiridos (Figura1), e que T1 e T4 apresentaram os melhores resultados para este parâmetro com 

63,25% e 58,25% respectivamente, em relação aos demais. SOARES (2013), em estudo 

comparando duas cultivares de coentro, obteve melhores resultados de germinação com as 

sementes do cultivar verdão, alcançando valor máximo de 82% de germinação. Esse resultado está 

de acordo com as normas, sendo superior à mínima estabelecida para comercialização de sementes 

de coentro, pelos padrões nacionais, em que a porcentagem de germinação mínima deve ser de 

70% para as certificadas de primeira e de segunda geração e para as sementes S1 e S2 (MAPA, 

2011). O mesmo não aconteceu com os dados do presente trabalho, pois os maiores valores de 

germinação (G) estão abaixo do recomendado pelas normas estabelecidas para a comercialização. 

Verificamos que o cultivar verdão da marca 2 (T2) e marca 1 (T3) e cultivar Rei da marca 1 (T5) 

não atingiram 50% de germinação, sendo as duas primeiras comercializadas em Belém e a última 

comercializada na cidade de Marituba. Essa germinação está muito aquém do esperado pelo 

produtor. Isto se reflete em custo final elevado e gasto excessivo de sementes.  

A baixa porcentagem de germinação obtida neste trabalho pode ser consequência de fatores 

como: acondicionamento das sementes em embalagens não apropriadas, violação da embalagem 

original e a falta de regulação da temperatura ideal de armazenagem, que muitas vezes são 

condições normalmente verificadas nesses estabelecimentos comerciais. Ressalta que o 

armazenamento de sementes em condições não ideais afeta consideravelmente o estabelecimento 

da espécie, diminuindo a qualidade da semente.  

Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira et al. (2016) quando trabalharam com 

diferentes olerícolas obtidas nos estabelecimentos de Santa Helena de Goiás – GO. Os autores 

verificaram que a germinação das sementes mostrou-se com variações nos diferentes 

estabelecimentos, com destaque para rúcula, a qual obteve resultados abaixo do esperado em todos 

os estabelecimentos. Para alface e couve ocorreu um menor percentual de germinação em dois, e 

um local, respectivamente, em relação ao fornecido na embalagem. Isto pode ter ocorrido devido 

às condições inadequadas e tempo de armazenamento das sementes de olerícolas. 
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Segundo Carvalho e Nakagawa (2000) a capacidade de conservação das sementes de uma 

espécie ou cultivar depende de fatores que definem a qualidade inicial das sementes e das condições 

onde as mesmas foram armazenadas. E para Delouche (2002), a deterioração das sementes pode 

ser vista como um complexo de mudanças que ocorrem com o passar do tempo, causando prejuízo 

as funções vitais, resultando na diminuição de desempenho das sementes.  

 

Figura1: Gráfico do percentual de germinação das diferentes amostras de semente de coentro obtidas em 

estabelecimentos agropecuários na região metropolitana de Belém-PA. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

O índice de velocidade de germinação revelou que o tempo necessário para que as sementes 

expressassem a sua máxima capacidade de germinação e tem seu resultado apresentado na (Figura 

2). Observou-se que os tratamentos T1 e T4 foram os que obtiveram melhores resultados de IVG. 

Este dado possibilita uma visão preliminar a respeito do vigor de lotes de sementes, permitindo 

uma distinção qualitativa entre lotes em um tempo inferior ao teste de germinação (SOARES, 

2013). Porém, vale ressaltar que quando relaciona com a germinação os lotes de sementes 

analisados apresentaram baixo vigor.  

Figura 2: Gráfico do índice de velocidade de germinação (IVG) dos cinco tratamentos de diferentes lotes 

de sementes de coentro oriundas de lojas agropecuárias na região metropolitana de Belém-PA. 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

No teste de massa seca os tratamentos que obtiveram melhores resultados foi T1 e T4 com 

pesos de MS de 0,49 e 0,50g, respectivamente. As amostras que apresentam maiores pesos médios 

de massa seca de plântulas normais são mais vigorosas. As sementes vigorosas proporcionam maior 

transferência de massa seca de seus tecidos de reserva para o eixo embrionário na fase de 

germinação, originando plântulas com maior peso, em função do maior acúmulo de 

matéria (NAKAGAWA, 1999). 

 

Figura 4-Gráfico de peso da massa seca das plântulas normais dos lotes adquiridos em estabelecimentos 

agropecuários na região metropolitana de Belém-PA. 

 
Fonte: Autores, 2016. 
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4. CONCLUSÃO 

Os lotes de sementes de coentro analisados provenientes dos estabelecimentos comerciais 

da região metropolitana de Belém apresentaram percentual de germinação abaixo do registrado na 

embalagem e inferior ao determinado pelas normas para comercialização de sementes. 
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RESUMO 

 

A utilização de adubação orgânica possibilita uma melhor propagação de culturas, seja ela frutífera 

ornamental e hortaliça, pois a produção orgânica visa sustentabilidade, apresentando um sistema 

de produção de alimentos ecologicamente correto, socialmente justo, e economicamente viável. O 

adubo é muito utilizado em agricultura familiar, pois o presente trabalho tem como objetivo avaliar 

a utilização da fibra de coco triturada e a cama aviária que foram obtidas de forma industrializada 

no município de Castanhal para propagação de hortaliças Coentro (Coriandum Sativum) e Jambú 

(Spilanthes oleracea). O trabalho foi desenvolvido no município de Santa Izabel do Pará, na 

comunidade João Novo, propriedade rural do Sr. Eloiso localizada na BR 316 km 38, no período 

de 45 dias. O experimento foi feito em canteiro de 1m x 12m de comprimento, utilizando 1m x 4m 

como testemunha e o restante do canteiro de 1m x 8m dividido em tamanho de 1m x 4m 

comprimento e ainda em sub parcelas menores permanecendo 50 cm x 1m comprimento. Os 

percentuais estudados para os adubos orgânicos foram de 10%, 20%, 40% e 60%, onde foram 

observados os melhores desenvolvimentos de crescimento em altura do jambu em percentuais de 

40% de cama aviária, e o Coentro a 10% de mesmo substrato. De modo que as espécies sofreram 

variações de parâmetros avaliativos de crescimento na parte aérea. 

 

Palavras-chave: Fibra do Coco, Cama aviária, Adubação de Hortaliças. 
Área de Interesse do Simpósio: Agronomia.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Todas as maneiras de geração de resíduos seja ele orgânico, hospitalar e industrial gera com 

o tempo grandes poluições ambientais na fauna, flora e no meio ambiente como todo trazendo 

proporções de problemas que acarretarão doenças nocivas à saúde de nos seres- humanos, sem nos 
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darmos conta da quantidade de poluentes que são emitidos todos os dias no planeta terra, 

interferindo diretamente na qualidade de vida dos seres humanos. 

Fatores estes que impulsionam medidas que possam contorna problema relacionado à 

quantidade de coco gerada todos os dias nas regiões do Brasil, sem apresentar alternativas 

adequadas de aproveitamento eficaz de resíduos sólidos, por muitas vezes encontrada nas cidades 

de forma inapropriada gerando um desconforto visual, e atração de vetores ocasionadores de 

doenças em seres humanos.  

Diante disso a disposição desses resíduos tornou-se motivo de preocupação. A reciclagem 

e a reutilização de materiais pós-consumo, é um assunto que vem sendo frequentemente relatado 

em pesquisas científicas e bastante discutido em diversos setores da sociedade. A Embrapa, por 

exemplo, vem desenvolvendo pesquisas para o aproveitamento desses resíduos Bitencourt (2008, 

citado por CARLINO, 2010). 

A fibra do coco madura já vem sendo utilizada na agricultura e na indústria. Por sua vez, a 

fibra da casca do coco verde, que ainda não vem sendo amplamente utilizada, poderá se tornar 

matéria prima importante na produção de substratos de boa qualidade para a produção de mudas 

ou em cultivos sem o uso do solo. Neste caso, o aproveitamento da casca de coco verde é viável 

por serem suas fibras quase inertes e terem alta porosidade. A facilidade de produção, baixo custo 

e alta disponibilidade são outras vantagens adicionais apresentadas por este tipo de substrato. Para 

a obtenção da fibra e seu uso como substrato, a casca de coco passa por diversas operações como 

corte, desfibramento, secagem, trituração, lavagem e, quando necessário, compostagem. 

(CARRIJO, 2002). 

 As hortaliças são largamente consumidas pela população, devido principalmente suas 

características nutricionais, como o alto conteúdo de sais minerais, vitaminas e de fibras. O coentro 

(Coriandum Sativum) é uma hortaliça amplamente consumida no Brasil como condimento, de 

grande importância socioeconômica e, apesar de ser considerada uma "cultura de quintal", grande 

número de produtores está envolvido com sua exploração, tornando-a consequentemente uma 

cultura de grande importância socioeconômica. O jambu (Spilanthes oleracea) é uma espécie 

medicinal da Amazônia que promove sensação de formigamento e, por isso, a população do Norte 

do Brasil utiliza o chá de suas folhas no tratamento de males da boca e da garganta, bem como 

anestésico para dor de dente. 
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 O trabalho irá tratar o desenvolvimento das hortaliças, Coentro (Coriandum Sativum) e 

Jambú (Spilanthes oleracea), utilizando a fibra do coco triturada e a cama aviária como material 

orgânico melhorando a permeabilidade, contribuindo para agregação de partículas minerais e para 

correção de acidez em solo, no município de Santa Izabel do Pará. Pois diferentemente da cama 

aviária o coco devido ao seu grande consumo do fruto, assim gera uma grande quantidade de 

resíduo sólido, pois o mesmo ainda não tem destino final adequado, ocasionando um grande 

período para sua decomposição podendo levar de oito a dez anos. A Fibra de coco triturada e a 

cama aviária foram obtidas de forma industrializada na empresa Ianetama, localizada no município 

de Castanhal-PA. Após a aquisição dos substratos foram levados para o local de analise, base de 

desenvolvimento da pesquisa para propagação de hortaliças, com fins de adubação orgânica, com 

o intuito de se observar o desenvolvimento em campo das mesmas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A área de estudo foi realizada na comunidade João Novo BR 316 km 38 no município de 

Santa Izabel do Pará. O município de Santa Izabel-PA pertence a mesorregião Metropolitana de 

Belém distando 36 km desta capital e à microrregião Castanhal. A sede municipal apresenta as 

seguintes coordenadas geográficas: 01º 18‟ 0 “de latitude Sul e 48º 09‟ 4” de longitude a Oeste de 

Greenwich. Ao Norte - Municípios de Santo Antônio do Tauá e Santa Bárbara do Pará. A Leste - 

Municípios de Castanhal e Inhangapi. Ao Sul - Município de Bujaru. A Oeste - Município de 

Benevides. Possui uma área territorial de 717,6 km2 com densidade demográfica de 84,60 

Hab./km2. Sua população estimada em 2004 era de 48.469 habitantes e hoje, passa dos 61 mil 

habitantes, segundo estimativas também do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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Figura 1 – Mapa da área de Estudo 

 

A pesquisa busca avaliar resultados qualitativos, com objetivo de analisar o efeito da 

concentração dos substratos da fibra de coco e cama aviária na produção de mudas do coentro 

(Coriandum Sativum) e do Jambú (Spilanthes oleracea) e estimar as concentrações que 

proporcionam o máximo crescimento das espécies.       

 As proporções de substratos utilizados no solo foram de 0%, 10%, 20%, 40% e 60% estando 

apresentados na tabela 1. Onde foram testados dois tipos de substrato a fibra de coco e cama aviária 

que foram obtidas de forma industrializada. O experimento foi realizado no período de 45 dias 

entre os meses de maio e junho de 2016.       Foi coletada 

uma amostra de solo 10 a 20 cm de camada no local do experimento para análise de identificação 

de nutrientes dispostos em solo na Embrapa Amazônia Oriental, localizado na cidade de Belém, 

estado do Pará, apresentado na Tabela 2. 

O experimento foi feito em canteiro de 1m x 12m de comprimento, utilizando 1m x 4m 

como testemunha e o restante do canteiro de 1m x 8m dividido em tamanho de 1m x 4m 

comprimento e ainda em sub parcelas menores permanecendo 50cm x 1m comprimento Figura 2.  

A fibra de coco foi produzida pela empresa Sococo LTDA (limitada), localizada no 

município de Ananindeua, no Estado do Pará.  
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A Cama Aviária foi produzida pela empresa Frango Americano LTDA (limitada), 

localizada no município de Santa Izabel, no Estado do Pará. 

 
 

Figura 1 - Modelo Sistemático para avaliação do plantio. 

 

 
Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 

 

 
Figura 2 – Local do Experimento. 

 
Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 
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Tabela 1 - Quantidade de fibra de coco e cama aviária utilizado no experimento. 

 

Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 

 Após a preparação dos substratos, o canteiro foi preenchido conforme citado a tabela 1. O 

Jambú foi transplantado de um canteiro temporário, em tamanhos padrões para o canteiro definitivo 

e o modo de plantio a ser utilizado para o coentro foi por sementes em semeadura direta, ou seja, 

quando a planta completa seu ciclo de vida onde foi plantada. As hortaliças foram irrigadas por 

sistema de aspersão- diariamente, fator importante na fase inicial... (SOUSA. 2012). O semeio foi 

feito em sulco com cinco centímetros de profundidade, utilizando o espaçamento das culturas entre 

linhas de 10 centímetros e a utilização de serragem á lanço para contenção da lavagem do solo no 

período de germinação das culturas envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Tratamento Substrato 

(%) 

Solo Produto 

Jambú - 
 

0 10 0 

Jambú Fibra de Coco 
 

10 9 1 

Jambú Fibra de Coco 
 

20 8 2 

Jambú Fibra de Coco 
 

40 6 4 

Jambú Fibra de Coco 
 

60 4 6 

Coentro  - 
 

0 10 0 
 

Coentro 
Cama Aviária 

 

10 9 1 
 

Coentro 
Cama Aviária 

 

20 8 2 
 

Coentro Cama Aviária 
 

40 6 4 
 

Coentro 
Cama Aviária 

 

60 4 6 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
Tabela 2 – Resultado de análise de Solo. 

 
 

Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 

 

  

 Observa-se que com os resultados obtidos na tabela n°..., e com o efeito significativo no 

cultivo e desenvolvimento do jambu(......) e coentro(......) com a utilização da cama aviaria tendo 

em vista que os valores obtidos na análise de solo, mostram que a deficiência do nitrogênio vem 

sendo corrigida pela incorporação da cama aviaria no solo em percentual de 10%,20%,40%, e 60% 

de substrato de acordo com o uso do solo. 

 Devido não haver ainda um método consistente até o momento, pelas poucas pesquisas 

referentes ao nitrogênio, mas a cama aviária apresenta valores nutricionais satisfatórios em relação 

ao nitrogênio, e ao fornecimento de nutrientes, K e P quase tão disponíveis quanto em outras fontes 

de adubo mineral. Diminuindo a incidência de folhas amareladas próprias de culturas com 

deficiência de nitrogênio, e que pela ausência de Al e pelo Ph sendo neutro pelo resultado da 

análise, mostram á não necessidade de correção do solo, devido os valores de Ca+ Mg, 

apresentarem classes de fertilidade do solo de acordo com as culturas a serem cultivadas. 

Aos 45 dias após a semeadura, foi realizada a avaliação, sendo a característica avaliada: 

altura da parte aérea (cm). A altura da parte aérea foi avaliada com a utilização de trena graduada 

em centímetros e com medição do colo ao ápice da plântula. 

Figura 3 - Crescimento do Jambu. 
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Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 

Foram observados os melhores desenvolvimentos de crescimento em altura do Jambú em 

percentuais de 60% de cama aviária e rentável economicamente, e o potencial da fibra de coco foi 

considerado insuficiente, mesmo apresentando um pequeno crescimento da cultura em percentuais 

de 20% pois apresenta valor oneroso para aquisição deste substrato. 

Figura 4 – Crescimento do coentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hianes, Oliveira, Silva, 2016. 

De acordo com os dados declarados na figura 4, o substrato cama aviaria a 10% resultou 

em melhor desenvolvimento do coentro, mesmo que a nível econômico o experimento testemunha 

a 0% tenha mostrado dados satisfatório mesmo com a deficiência de nutrientes encontrada no solo. 

 

4. CONCLUSÕES  

Nas condições em que foi conduzido o experimento, os substratos comerciais cama aviária 

e fibra de coco triturada não promoveram resultados iguais de forma satisfatória. Pois os melhores 

desenvolvimento do coentro e jambu, a nível de dados qualitativos se deu através da utilização da  

cama aviaria em dosagem, trazendo melhores resultados em comparação a fibra de coco para as 
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duas culturas. O que mostrou um melhor desenvolvimento em altura do jambu e coentro em função 

do substrato de cama aviaria nas proporções de 10% para o coentro e 40% para o jambu. 

O retorno viavelmente econômico que os adubos orgânicos trazem para o cultivo das 

espécies ornamentais coentro e jambu mostram que estes materiais podem trazer grandes benefícios 

para o crescimento das culturas analisadas, pois ajudam reduzir os riscos de doenças fitopatológicas 

que podem comprometer diretamente a cadeia produtiva dessas culturas, inviabilizando a produção 

e a qualidade final das hortaliças até o consumidor final. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização física e físico-química do fruto de 

taperebá, em diferentes estágios de maturação, seu rendimento e presença de compostos funcionais. 

Os taperebás foram adquiridos no município de Soure, sendo 30 de cada estágio de maturação 

(verde, maturação incompleta e maturação completa), dos quais foi realizada a caracterização 

física, (diâmetro, comprimento, rendimento, densidade), caracterização físico-química (pH, acidez, 

umidade, vitamina C, e sólidos solúveis). Os resultados mostraram que os valores obtidos para 

comprimento (mm) do fruto verde variaram de 40,5 a 31,5 obtendo média de 36,73 ± 2,01, não 

apresentando grande diferença para com os valores dos frutos parcialmente maduros, média de 

36,81 ± 2,58 e com completo estado de maturação 37,22 ± 1,83. O fator diâmetro nos três estados 

a taxa de variação, obteve a maior média o taperebá de maturação incompleta 30,25 ± 2,06 e menor 

média o fruto ainda verde 29,18 ± 1,63. Na caracterização física houve correlação apenas nos 

parâmetros de peso total (g) e peso da polpa (g), peso total (g) e diâmetro (mm) dos frutos verdes, 

peso total (g) e diâmetro (mm) nos frutos de maturação incompleta. Na caracterização físico-

química, o valor da acidez foi de 3,29 ± 0,08 para os frutos verdes a 2,48 ± 0,37 nos frutos de 

maturação completa, no teor de vitamina C, obteve-se 0,84 ± 0,17, 1,12 ± 0,10 e 1,58 ± 0,26 para 

os frutos verdes, maturação incompleta e completa, respectivamente. Já para o teor de umidade do 

fruto obteve um valor alto quando verde 91,35%, e mesmo depois de passar pelo processo de 

maturação essa quantidade de água permanece quase que constante 90,78% no fruto com 

maturação completa. 

 
Palavras-chave: Caracterização. Taperebá. Diferentes maturações.  
Área do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O taperebá (Spondias mombin L.), também conhecido como cajá, pertence à família 

Anacardiaceae e ao gênero Spondia. Tem como centro de origem a América Tropical e encontra-

mailto:maisonfurtadoteixeira_95@Outlook.com
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se amplamente disseminada no Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste do país ocorrem 

espontaneamente em condições silvestres (GRIGIO et al.,  2012). 

A crescente demanda de produtos do gênero Spondias tem destacado o potencial 

socioeconômico de exploração da espécie, atendendo as expectativas gerais de melhor qualidade 

de vida e renda no campo e agroindústrias de processamento, sendo necessária a realização de 

pesquisa para viabilização da exploração comercial (CASSIMIRO et al., 2009).  

Maciel e Guerra (2008) consideraram o cajá rica fonte de fitoquímicos, muitos dos quais 

com importância fisiológica, a exemplo das antocianinas, dos carotenoides, fenólicos, flavonoides 

e ácido ascórbico. Esses compostos encontram-se frequentemente em frutos e vêm sendo motivo 

de investigações científicas por apresentarem propriedades antioxidantes. 

A qualidade do fruto é atribuída aos seus caracteres físicos, que correspondem à aparência 

externa, destacando-se o tamanho, a forma do fruto e a cor da casca. Tais características constituem 

fatores de aceitabilidade dos frutos pelos consumidores. Associada a esses atributos, a composição 

do fruto também é muito relevante, dada a presença de vários constituintes físico-químicos e 

químicos na polpa. É essa qualidade intrínseca que oferece aos frutos e aos produtos deles obtidos 

a qualidade organoléptica e nutricional, responsável pela sua aceitação definitiva no mercado 

(LIMA et al., 2002). 

As características físicas, físico-químicas e minerais das frutas variam, além do fator 

genético, como o local, os tratos culturais, a época de colheita, o estágio de maturação, etc. Assim, 

o presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização física e físico-química do fruto de 

taperebá, em diferentes estágios de maturação. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Material 

Os frutos de taperebá foram adquiridos no município de Soure, sendo 30 de cada estágio de 

maturação (verde, maturação incompleta e maturação completa), acondicionados em sacos 

plásticos, em seguida conduzidos ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, Salvaterra, ilha de Marajó, Pará. 

 

2.2 Caracterização física 
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Todos os frutos foram caracterizados pelo diâmetro e comprimento (com auxílio do 

paquímetro). Foi determinado o peso total de cada fruto, peso de casca, peso de semente e polpa, 

com auxílio de balança analítica (Shimadzu, modelo-AY220). A densidade foi obtida com auxílio 

do picnometro, de acordo com o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

 

2.3-Caracterização físico-química 

As análises foram realizadas após o despolpamento dos 30 frutos de cada maturação, 

provenientes da caracterização física, e da homogeneização. Sendo obtidas de acordo com o 

Instituto Adolfo Lutz (IAL 2008): pH (medição direta no potenciômetro), acidez titulável (titulação 

com NaOH 0,1M), sólidos solúveis (medição direta em refratômetro), umidade (secagem em 

estufa, 105ºC). A determinação do teor vitamina C foi dada através do método de Silva et al., 

(1995). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os valores máximos, mínimos, médias e seus respectivos desvios dos 

parâmetros físicos do taperebá em diferentes estágios de maturação.  

Tabela 1 – Resultados da caracterização física do taperebá. 

Maturação Máximo  Mínimo Média* 

Verde 

Comprimento (mm) 40,50 31,50 36,73 ± 2,01 

Diâmetro (mm) 32,65 24,85 29,18 ± 1,63 

Peso (g) 22,35 10,33 16,21 ± 2,44   

Maturação incompleta 

Comprimento (mm) 41,60 30,00 36,81 ± 2,58 

Diâmetro (mm) 34,60 26,50 30,25 ± 2,06 

Peso (g) 22,46 12,81 17,06 ± 3,11  

Maturação completa 

Comprimento (mm) 40,40 32,40 37,22 ± 1,83 

Diâmetro (mm) 33,60 26,50 29,46 ± 1,81 

Peso (g) 23,17 11,84 17,18 ± 2,60  

*Média de 30 determinações 

Fonte: Autores, 2016. 

Onde os valores obtidos para comprimento (mm) do fruto verde variaram de 40,5 a 31,5 

obtendo média de 36,73 ± 2,01, não apresentando grande diferença para com os valores dos frutos 
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parcialmente maduros, média de 36,81 ± 2,58 e com completo estado de maturação 37,22 ± 1,83. 

Os resultados encontrados no presente trabalho divergem dos resultados encontrados por Lima et 

al. (2012), onde constatou que a Cajarana do Sertão proveniente de local irrigado apresentou 

tamanho médio de 30,91 mm e a do local de sequeiro 20,06 mm, variando de 19,53 mm a 32,17 

mm. 

Para o fator diâmetro nos três estados a taxa de variação é semelhante ao que se refere aos 

valores do cumprimento, obtendo a maior média o taperebá de maturação incompleta 30,25 ± 2,06 

e menor média o fruto ainda verde 29,18 ± 1,63. 

Segundo Carvalho et al. (2003), a caracterização física dos frutos fornece informações para 

a conservação e exploração de recursos de valor econômico, permitindo um incremento contínuo 

da busca racional e uso eficaz dos frutos. Além disso, constitui um instrumento importante para 

detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, e as relações entre 

esta variabilidade e os fatores ambientais, como também em programas de melhoramento genético.   

Lima et al., (2012) também encontraram valores de pesos, as cajaranas irrigadas e de 

sequeiro apresentaram peso médio de 12,18 g e 9,76 g, respectivamente, e seu peso médio variou 

de 8,86 g a 13,99 g. Todavia, mais uma vez obteve-se resultados distintos, média de 16,21 ± 2,44 

para o taperebá verde, 17,06 ± 3,11 para o taperebá com maturação incompleta e 17,18 ± 2,60 para 

o fruto com maturação completa. Júnior et al. (2003) falam que o peso médio de frutos é uma 

característica importante para o mercado de frutas frescas, uma vez que os frutos mais pesados são 

também os de maiores tamanhos, tornando-se mais atrativos para os consumidores. Portanto o fruto 

em estudo apresenta característica favorável à sua comercialização. 

Os Gráficos 1 e 2 mostram se há correlação entre os itens analisados.  

 

V*= verde, MI** maturação incompleta. 
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Os resultados obtidos para averiguação de correlação entre peso total (g) e diâmetro (mm), 

tanto no gráfico 1 quanto no gráfico 2, apresentam correlação, sendo maior a correlação para o 

fruto verde que para o fruto com maturação parcial e seus  respectivos valores de R2 0,92 e 0,84.  

No Gráfico 3 observa-se que não houve correlação entre peso total(g)/Diâmetro com R2 

igual a 0,74. 

 

MC***= maturação completa. 

Como estão expressos nos gráficos acima os valores de correlação entre peso total (g) e 

diâmetro (mm) diminuem R2 = 0,92; 0,84; 0,74. Fator este que nos permite supor que à medida 

que o taperebá vai amadurecendo vai perdendo a correlação entre os quesitos em questão. 

 

 
V*= verde, MI** maturação incompleta. 

 

Pode-se observar no Gráfico 4, que não houve correlação entre o peso total e o comprimento 

do taperebá verde e o mesmo resultado é obtido no gráfico 5 peso total(g)/Comprimento(mm) do 

fruto com maturação incompleta, sendo que ambos não apresentam correlação entre esses 

parâmetros, visto que os valores de R2 são de 0,6 e 0,44respectivamente.  
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MC***= maturação completa. 

O Gráfico 6 não apresenta correlação, a obtenção dos valores de R2 nos gráficos acima 

implica na conclusão de que não há correlação para com esses fatores avaliados do fruto em 

nenhum dos estados do taperebá.   

 
 . V*= verde, MI** maturação incompleta. 

 

  

MC***= maturação completa. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

243 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

O Gráfico 7 e 8 apresenta valor de R2 = 0,85 e R2= 0,68, respectivamente, obtendo 

correlação somete no Gráfico 7, tendo em vista esses resultados no Gráfico 9 assim como no 8 não 

houve correlação. 

Os resultados obtidos para caracterização físico-química das polpas de taperebá, em três 

estados de maturação distintos, estão expressos na Tabela 2. 

 

Tabela2- Caracterização físico-química de polpa de taperebá (Spondias mombin L.). 

 Grau de maturação 

Parâmetros Verde Maturação incompleta Maturação completa 

Umidade (%) 91,35 ± 0,60 88,66 ± 0,20 90,78 ± 0,37 

Densidade 

(g/cm3) 
1,0195 ± 0,0006 1,0268 ± 0,0028 1,0276 ± 0,0029 

pH 2,33 ± 0,12 2,20 ± 0,10 2,27 ± 0,06 

Acidez titulável 

(%) 
3,29 ± 0,08 3,24 ± 0,07 2,48 ± 0,37 

Vitamina C 

(mg/100g) 
84,0 ± 0,17 112,0 ± 0,10 158,0 ± 0,26 

Sólidos solúveis 

(°Brix) 
2,83 ± 0,29 5,00 ± 0,00 5,03 ± 0,06 

Fonte: Autores, 2016. 

Observa-se na Tabela 2 que o teor de umidade do fruto do taperebazeiro é alto no estágio 

verde com 91,35% de umidade, assim como de maturação completa de 90,7% um pouco acima das 

medias obtidas pelos autores Mattietto et al. (2010) 89,47% e Lima (2012) onde os teores de 

umidade da polpa de cajarana irrigada e de sequeiro foram, respectivamente, 89,52% e 89,19%. 

Araújo et al. (2007), na caracterização físico-química da polpa de maracujá do mato, encontrou 

88% de umidade. Já Lago, Gomes e Silva (2006) estudando a caracterização química da polpa do 

jambolão, obtiveram um valor de 87,75% de umidade; para a manga, nas propriedades físico-

químicas da polpa in natura; também para manga Furtado et al. (2009) encontraram uma umidade 

de 79,25%. Os valores referentes à umidade se manterão próximos nos três estágios de maturação. 

Com pode-se observar na Tabela 2 o potencial hidrogeniônico do taperebá nos três estados 

de maturação tiveram médias de 2,33 ± 0,12 (verde), 2,20 ± 0,10 (maturação incompleta) e 2,27 ± 
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0,06 (maturação completa). Resultado também semelhante obteve Grigio et al. (2012) valores 

iguais a 2,60 e 2,80 por Mattietto et al. (2010) que obteve pH de 2,53 para polpa de cajá. 

A acidez mostrou-se de forma redutora, contrário ao que ocorre na constatação de vitamina 

C, a acidez diminui mediante o amadurecimento da fruta sendo na fruta verde 3,29 ± 0,08 e em 

completo estado de maturação 2,48 ± 0,37, do mesmo modo ocorrido no trabalho de Tavares 

(2007).                         

Na Tabela 2 também pode-se observar que a quantidade de vitamina C presente na polpa 

do taperebá vai aumentando à medida que o fruto amadurece. No entanto, ainda é uma quantidade 

muito pequena se comparado a resultados obtidos por outros trabalhos como o para a determinação 

do ponto de colheita do taperebá obteve valores significativos de vitamina C.  

Os frutos do taperebazeiro colhidos nos estágios de maturação incompleta e maturação 

completa apresentaram valores médios de 24 mg 100 mL
-1 

de polpa e a maior quantidade de 

vitamina C foi verificada nos frutos colhidos imaturos com média de 34 mg 100 mL
-1 

(GRIGIO et 

al., 2012). 

Os valores médios de sólidos solúveis foram de 2,83 (verde), 5,00 (maturação incompleta 

e 5,03 (maturação completa) valores estes menores que os encontrados por Lima et al. (2012) onde 

os valores obtidos no seu trabalho em relação aos sólidos solúveis totais para as cajaranas (1) e (2) 

foram respectivamente 10,99% e 11,00% 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos para caracterização física, constataram-se valores 

menores para os parâmetros avaliados se comparados a outras literaturas citadas neste trabalho, 

outros resultados encontrados foram para verificação de correlação, onde obteve-se apenas entre 

peso total (g)/diâmetro (mm) e peso total (g)/peso da polpa (g) do fruto verde e peso total 

(g)/diâmetro (mm) do fruto com maturação incompleta. Para caracterização físico-química, 

encontraram-se valores médios de acidez iguais a 3,29; 3,24; e 2,48 para os respectivos estados de 

maturação, no que se refere a umidade os resultados se comportaram de maneira semelhante a 

acidez, com valores médios de 91,35%, 88,66% e 90,78% resultados estes maiores que os obtidos 

por outros autores. 
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RESUMO  

 

A ostreicultura vem se tornando umas das principais alternativas de geração de renda para 

produtores na mesorregião Nordeste e Microrregião do Salgado Paraense, porém para que ocorra 

uma expansão no consumo de ostras é necessário buscar alternativas para melhorar os seus 

processos de produção, beneficiamento e comercialização, e assim agregar valor ao produto. 

Objetivou-se analisar a aceitação e intenção de compra de Ostras tipo Gratinada, além de verificar 

o custo e a viabilidade econômica do produto final. Foram utilizadas 109 ostras (Cassostrea 

brasiliana) de cultivo. Realizou-se o processamento e o beneficiamento das amostras, teste 

sensorial com provadores não treinados e a análise de custo unitário do produto. As variáveis cor, 

aroma, sabor e textura apresentaram boa aceitação por parte dos provadores, com notas acima de 

8 na sua maioria, o que refletiu na intenção de compra do produto, onde mais de 80% dos 

provadores consideraram a compra do produto final. O custo individual da ostra preparada foi de 

R$ 1,68 e o seu valor comercial pode ser a partir de R$ 6,00, podendo atingir até R$ 12,00. O 

produto obteve boa aceitação e as altas notas de avaliação atribuídas às amostras destacam a 

satisfação com relação ao produto. A mesma é uma forma lucrativa de comercialização em bares, 

restaurantes e demais estabelecimentos no que concerne a alimentos em geral. 

 

Palavras-chave: Ostreicultura. Beneficiamento. Análise Sensorial. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A produção global de aquicultura desempenha um papel importante na alimentação 

humana.  No ano de 2014 o consumo mundial de moluscos superou 14,5 milhões de toneladas, 

movimentando mais de USD$ 17 bilhões (FAO, 2016). No setor de malacocultura, a ostreicultura, 

cultivo de ostras, foi responsável por aproximadamente 35% da produção mundial (CNA, 2015). 

 Dentre os principais moluscos cultivados nacionalmente, estão as ostras Crassostrea gigas, 

C. brasiliana e o mexilhão Perna Perna (GRADVOHL, 2014).  

 O cultivo de ostras no Brasil teve início na década de 30, quando técnicos da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento/SP avaliaram o potencial da ostreicultura na região de Cananéia, visto 

que essa atividade seria um meio de subsistência para extrativistas (BRANDINI ET AL., 2000). 
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No estado do Pará a ostreicultura iniciou-se em 2003, através de pesquisas experimentais, na região 

litoral do Nordeste Paraense, através de projetos como “Moluscos Bivalves” e “Cultivo 

Experimental de Ostra do Mangue” (HOSHINO, 2009). Atualmente, a atividade vem se tornando 

uma das principais alternativas de geração de renda para produtores na mesorregião Nordeste e 

Microrregião do Salgado Paraense, onde a produção de ostras passou de 7.300 dúzias, em 2011, 

para 12.400 dúzias no ano de 2013 (SEBRAE, 2014). 

 Na malacocultura, as ostras destacam-se devido à alta fecundidade, rápido crescimento e 

rentabilidade comercial, sendo de maior interesse econômico as pertencentes ao gênero 

Crassostrea spp., em função do valor alimentício da carne e do uso alternativo da concha como 

matéria prima na fabricação de outros produtos (DORE 1991 apud AZEVEDO, 2011). Como por 

exemplo, cascalhos para filtros de água e chaveiros artesanais. 

 Em termos nutricionais, esses organismos possuem em sua composição a presença de 

minerais (fósforo, cálcio, ferro e iodo), de glicogênio, de vitaminas (A, B1, B2, C e D) e de 

proteínas (CHRISTO, 2006; WAKAMATSU, 1973). Os moluscos, geralmente, contêm mais água 

que peixes e crustáceos, por isso a vida-de-prateleira desses produtos frescos é restrita à apenas 3 

a 5 dias (OGAWA, 1999; PORTELLA, 2005). Os pescados congelados logo após a colheita ou 

captura, muitas vezes, mantêm seus teores nutricionais mais preservados que os frescos que são 

consumidos alguns dias depois (BEIRÃO et al., 2000). Portanto, é necessário um maior controle 

nas suas fases de processamento e beneficiamento. 

 No Brasil, as carnes de moluscos são basicamente depuradas e embaladas e em alguns 

casos, processadas por resfriamento ou congelamento (FURTADO, 2000). A FAO projeta um 

aumento do consumo mundial na aquicultura para 2030 dos atuais 16 kg/habitantes/ano para 22,5 

kg/habitantes/ano. E isso representará um aumento de consumo de mais de 100 milhões de 

toneladas/ano (BRASIL, 2008). Porém, para que ocorra uma expansão no consumo de pescados é 

importante que os diversos setores da aquicultura busquem alternativas para um melhor 

desenvolvimento e que os processos de produção, beneficiamento e comercialização de produtos 

organizem-se de forma mais eficaz (OLIVEIRA FILHO, 2009).  

 Novos produtos à base de pescados, agregam valor aos produtos e à cadeia produtiva, em 

função da maior aceitabilidade dos consumidores. Uma alternativa encontrada são as pesquisas 

relacionadas aos processos de beneficiamento dessa cadeia, buscando identificar o potencial de 
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consumo em regiões mais distantes de centros produtores, como um meio de conhecer as 

preferências dos consumidores e melhorar a comercialização dos produtos fornecidos.  

 Objetivou-se analisar a aceitação e intenção de compra do produto a base de Ostras 

(Crassostrea brasiliana) tipo Gratinada, através de análise sensorial, além de verificar o custo e a 

viabilidade econômica do produto final, como um meio de agregar valor ao produto no mercado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no laboratório da Agroindústria no Instituto Federal de Ciência 

e Tecnologia do Pará, Campus Castanhal. A análise sensorial foi feita durante o evento da 46ª 

EXPOFAC, nos dias 09, 11 e 12 de setembro de 2015. 

MATERIAL 

Equipamentos 

 Balança analítica Modelo AY220 da marca “SHIMADZU” com Precisão de 220g. Tensão de 

alimentação de 220v. 

 Forno semi-industrial Modelo FTT 240 da marca “TURBO”. Tensão de alimentação de 220v. 

 Forno micro-ondas Modelo MTD 30 da marca “ELECTROLUX”. Tensão de alimentação de 

220v. 

Matéria-prima 

Foram utilizadas 109 ostras (Cassostrea brasiliana), com tamanho corporal médio de 60 

mm (ostra baby), oriundas de cultivo na comunidade de Lauro Sodré, localizada no município de 

Curuçá – PA, pré-processadas, apresentadas em lotes de doze (12) unidades, acondicionadas em 

sacos plásticos transparentes e estéreis, resfriadas e sem concha. 

Os ingredientes e quantidades são listados na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Formulação da receita de Ostra Tipo Gratinada. 

Ingredientes Quantidade 

Ostras in natura 109 und. 

Manteiga 

Alho 

9 g 

3 g 

Leite 3.000 mℓ 

Amido de milho 18 g 

Creme de leite 1.800 mℓ 

Vinho branco seco 300 mℓ 
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Pimenta do reino 3 g 

Queijo Ralado 600 g 

Fonte: Autores (2015) 

MÉTODOS 

Recepção da matéria-prima e processamento inicial 

Recepção, seleção e pré-limpeza: 

As ostras foram recebidas, verificadas as identificações das basquetas, transferidas para 

novas basquetas limpas e conduzidas a área de processamento inicial, onde ocorreu a primeira 

lavagem com água corrente, transferência para basquetas limpas e realizada uma seleção para evitar 

que ostras abertas (mortas) ou outro organismo estranho contamine o lote limpo a ser processado. 

Após a seleção, foram conduzidas a área onde será continuado o processamento. 

Limpeza: 

Nesta etapa do processo é feita uma limpeza externa mais rígida das ostras, com escova e 

água corrente, retirando sementes, sujidades e outros materiais incrustantes da concha de remoção 

mais difícil e que passaram pela primeira lavagem. Em seguida foram lavadas com água clorada 

corrente para diminuir a carga bacteriana na parte externa da concha. 

Essa etapa tem o objetivo de reduzir a possibilidade de contaminação cruzada durante a 

manipulação do alimento no momento da abertura da concha. 

Abertura da Concha e retirada da massa visceral: 

Com as ostras devidamente limpas, realizou-se a abertura da concha com faca apropriada. 

O processo de abertura consiste no corte do musculo adutor, permitindo a abertura manual e 

remoção de uma das conchas, com um segundo corte no músculo adutor é possível desprender a 

massa visceral da concha. A massa visceral foi armazenada em lotes com doze (12) unidades, e 

encaminhada para o acondicionamento e resfriamento, enquanto as conchas foram encaminhadas 

para a seleção e limpeza, pois serão utilizadas como forma de apresentação do produto final. 

Acondicionamento e resfriamento: 

A massa visceral é recebida na área de acondicionamento, onde são armazenadas em sacos 

plásticos estéreis e transparentes. São separadas em lotes com doze (12) unidades, identificados, e 

armazenados para resfriamento em temperatura adequada. 

Seleção e limpeza das conchas: 
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Após a retirada da massa visceral, a conchas que são obtidas no processo passam por um 

processo de seleção, as que possuem melhor aspecto visual e tamanho adequado para apresentarem 

o produto finalizado, são limpas, removendo os restos de massa visceral e músculo adutor que 

permanecem na concha, são escovadas novamente e lavadas com água clorada e secas em 

temperatura ambiente. Em seguida são encaminhadas para aquecimento em forno industrial a 

120ºC por 20 minutos, para garantir a inocuidade das conchas. 

Preparo do produto 

Preparação do molho branco: 

Para a obtenção do molho branco, foi adicionada em uma panela a manteiga, o alho, o 

leite e o amido de milho. Em seguida creme de leite até formar uma mistura consistente. Por último 

foi feita a adição de pimenta do reino e ao final do preparo, vinho branco seco. 

 Montagem da apresentação: 

A massa visceral é colocada sobre a concha limpa, em seguida é acrescentado o molho 

branco em quantidade suficiente para cobrir a massa visceral. O queijo ralado é adicionado para 

completar o volume da concha até a borda. 

Forneamento 

Após a montagem, as ostras foram submetidas ao forneamento em forno semi-industrial 

em temperatura de 120º C durante 20 minutos. 

Apresentação do produto: 

Para a análise sensorial, as ostras são servidas na própria concha, e devem sem consumidas 

quentes. Portanto, elas foram armazenadas adequadamente e antes de serem apresentadas devem 

ser aquecidas em forno micro-ondas por um minuto. 

O procedimento foi realizado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação, conforme o 

fluxograma na imagem, pois, dessa forma é possível obter maior segurança alimentar, bem como 

evitar a perda de matéria prima por contaminação direta ou cruzada. 

Análise sensorial  

As amostras foram identificadas como amostra “720” e servidas individualmente a 109 

provadores, não treinados, de ambos os sexos.  

O método de aceitabilidade consiste na avaliação por parte do provador com atribuição de 

notas em escala hedônica, variando entre “desgostei extremamente” (nota 1) e “gostei 
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extremamente” (nota 9). Cada provador avaliou a amostra considerando os seguintes atributos: 

“cor”, “aroma”, “sabor” e “textura”. Também foi questionado sobre intenção de compra 

obedecendo uma escala hedônica de cinco pontos, que variou de “não compraria” (nota 1) a 

“certamente compraria (nota 5). Os provadores também forneceram informações diversas, tais 

como idade e remuneração. 

Os dados obtidos através das fichas de avaliação foram tabulados em planilhas através 

do software Microsoft Excel 2013®, foram observados valores médios, desvio padrão, 

frequências numéricas e frequências relativas. 

Custo do produto final 

O custo foi calculado através da soma do valor de todos os produtos utilizados no preparo, 

considerando a forma de apresentação no comércio varejista do município de Castanhal–PA. Os 

custos dos produtos foram somados e divididos pelo número de ostras gratinadas obtidas ao final 

do processo, de acordo com a fórmula: 

𝐶𝑢 =
𝑉

𝑈
 

 Onde: 𝐶𝑢 = Custo unitário do produto 

V = Soma dos preços dos ingredientes 

U = Unidades de produtos prontos 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

ANÁLISE SENSORIAL 

Durante a análise, verificou-se que entre os provadores, 47% eram do sexo feminino e 

53% do sexo masculino, com idade variando de 18 a 43 anos, com idade média de 29,27 ± 12,47 

anos. 

Foi possível caracterizar a renda dos entrevistados. Destes, 70,0% são assalariados, sendo 

que 37,0% recebem até um (01) salário, 24,0% possuem renda de até três (03) salários e 9,0% de 

até seis (06) salários. Não declararam renda 28,0% dos entrevistados. Informalmente constatou-se 

que esse percentual é formado principalmente por estudantes e trabalhadores autônomos. 

Preferiram não declarar sua renda 2,0% dos entrevistados. 
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Tabela 2 – Notas atribuídas de acordo com as variáveis Cor, Aroma, Sabor e Textura. 

Notas 
Freq. 

Num. 

Freq. 

Rel. 

Freq. 

Num. 

Freq. 

Rel. 

Freq. 

Num. 

Freq. 

Rel. 

Freq. 

Num. 

Freq. 

Rel. 

1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2 0 0,00% 0 0,00% 1 0,92% 2 1,83% 

3 0 0,00% 1 0,92% 0 0,00% 2 1,83% 

4 1 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 2 1,83% 2 1,83% 5 4,59% 4 3,67% 

6 2 1,83% 4 3,67% 2 1,83% 4 3,67% 

7 9 8,26% 11 10,09% 7 6,42% 18 16,51% 

8 35 32,11% 39 35,78% 27 24,77% 31 28,44% 

9 60 55,05% 52 47,71% 67 61,47% 48 44,04% 

Total 109 100,00% 109 100,00% 109 100,00% 109 100,00% 

Fonte: Autores (2015) 

Agrupando as avaliações com nota 8 e 9, podemos verificar uma concentração de 

avaliações positivas (Tabela 2). Na variável “cor” foram 95 notas acima de 8, representando 

87,16% do total de avaliações, comportamento semelhante para outras variáveis como “aroma” (91 

notas acima da nota 8, somando 83,49% do total de avaliações), “sabor” (94 notas acima da nota 

8, perfazendo 86,24% do total) e “textura” (79 qualificações acima da nota 8, representando 

72,48% do total). 

Tabela 3 – Aceitabilidade das variáveis sensoriais em relação ao produto final. 

 Cor Aroma Sabor Textura 

Nota média 8,34 ± 0,96 8,20 ± 1,05 8,32 ± 1,19 7,89 ± 1,49 

Aceitabilidade 92,70% 91,15% 92,49% 87,65% 

Fonte: Autores (2015). 

Verificando a aceitabilidade geral do produto fica evidente a aprovação pelos avaliadores, 

a aceitação de acordo com as variáveis sensoriais mantém-se elevada em todos os itens, como pode 

ser visto na Tabela 3. 

Tabela 4 – Intenção de compra de “Ostra tipo Gratinada”. 

Nota Freq. Num. Freq. Rel. 

1 - Certamente compraria 58 53% 

2 – Compraria 31 28% 

3 - Provavelmente compraria 17 16% 

4 - Provavelmente não compraria 1 1% 

5 - Não compraria  1 1% 

Não respondeu 1 1% 

Total 109 100% 

 Cor  Aroma  Sabor  Textura 
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Fonte: Autores (2015) 

O reflexo da aceitabilidade pode ser verificado nas intenções de compra, onde o item 

“certamente compraria” obtém 53% e “compraria” atinge 28% do total, somando 81% das 

intenções favoráveis à compra do produto apenas nessas duas variáveis, conforme a Tabela 4. 

VALOR DO PRODUTO FINAL 

As ostras da espécie Crassostrea brasiliana foram adquiridas a um valor unitário de R$ 

1,00. Este preço pode variar de acordo com a época do ano e o tamanho da matéria-prima.  

Quanto aos outros ingredientes utilizados no preparo, esses podem ser considerados de 

fácil aquisição. No total, somando as ostras e os produtos, o custo do produto final foi de R$ 183,20. 

O custo individual da ostra preparada é de R$ 1,68. O valor comercial da ostra tipo gratinada pode 

ser a partir de R$ 6,00, podendo atingir até R$ 12,00. Dependendo da forma de apresentação do 

prato (se oferecida em porções), esse valor pode ser diminuído para aumentar a atratividade. 

 
4. CONCLUSÕES 

De forma geral, o produto obteve boa aceitação e as altas notas de avaliação atribuídas 

destacam a satisfação em relação ao sabor, aparência, textura e aroma, conforme verificado por 

meio de análise sensorial, consequentemente, percebe-se a alta intenção de compra por parte dos 

provadores. A mesma é uma forma lucrativa de comercialização em bares, restaurantes e demais 

estabelecimentos no que concerne a alimentos em geral, sendo essa uma boa opção para agregar 

valor ao produto no mercado. 
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RESUMO 

 

As barras de cereais foram introduzidas no mercado como uma alternativa de produto saudável, 

pois possuem carboidratos, proteínas e gorduras que aumentam a sensação de saciedade, dentre 

outros benefícios. Diante disto, o objetivo do trabalho foi desenvolver barras de cereais a base de 

batata doce adicionadas de cenoura e beterraba desidratada e avaliar as características sensoriais 

dos produtos, bem como, sua aceitabilidade. Foram desenvolvidas duas formulações de barras de 

cereais com batata doce A1 (com a adição de cenoura desidratada) e A2 (com adição de beterraba 

desidratada). As batatas foram submetidas a cocção por ± 45 minutos, e em seguida, foram 

trituradas, e as cenouras e beterrabas foram desidratadas em estufa de circulação de ar a 65ºC por 

2 horas e meia. As duas formulações foram avaliadas por 40 provadores não-treinados, homens e 

mulheres com faixa etária entre 17 a 59 anos, que avaliaram a cor, sabor, textura, aroma e impressão 

global.  Os resultados foram tratados pela análise de variância (ANOVA), e as médias foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. Segundo os resultados, 

verificou-se que a amostra A1, foi a preferida pelos consumidores com 71,06% de aceitabilidade, 

sendo que esse valor difere estatisticamente ao obtido pela amostra A2 70,60%. Ambas as amostras 

apresentaram percentuais favoráveis de aquisição por parte dos consumidores, uma vez que 22,5% 

e 42,50% dos provadores disseram que certamente e provavelmente compraria a amostra A1, 

respectivamente e 35% (certamente compraria) e 27,50% (provavelmente compraria) a amostra A2. 

Conclui-se que a barra de cereal elaboradas a adição de beterraba obteve maior aceitabilidade nos 

quesitos: cor, sabor e enquanto que a formulação adicionada de cenoura apresentou maior 

aceitabilidade em relação ao seu aroma e textura.  

 

Palavras–chave: Elaboração. Barra de cereal. Sensorial. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos  

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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A demanda por alimentos nutritivos e seguros está crescendo mundialmente, e a ingestão 

de alimentos balanceados é a maneira correta de prevenir problemas de saúde como: obesidade, 

diabetes, desnutrição, cardiopatias, entre outros (GUTKOSKI et al., 2007). 

As barras de cereais são produtos obtidos da compactação de cereais, contendo frutas secas, 

castanhas, aromas e ingredientes ligantes. São elaboradas a partir da extrusão da massa de cereais 

de sabor adocicado e agradável, são fonte de vitaminas, sais minerais, fibras, proteínas e 

carboidratos complexos. No entanto, os ingredientes devem ser combinados de forma adequada 

para garantir que o produto apresente boas características sensoriais tais como: cor, sabor, textura 

e aroma (SBARDELOTTO, 2011). 

As barras de cereais foram inseridas no mercado como uma alternativa de produto saudável 

e de fácil consumo (ARÉVALO-PINEDO et al., 2013). Embora nem sempre estes produtos sejam 

saudáveis, muitas alternativas têm sido propostas para melhorar suas características nutricionais. 

Desta forma os pesquisadores têm procurado desenvolver nos últimos anos barras de cereais com 

ingredientes nutritivos e funcionais (SANTOS, 2010). 

A batata doce (Ipomoea batatas L) se destaca por ser excelente fonte de carboidratos 

principalmente amido, fibras, minerais (cálcio, magnésio e potássio), vitaminas (B1, B2, C e E) e 

antioxidantes como carotenoides, fenólicos e antocianinas que atuam como neutralizadores de 

radicais livres que podem dar origem ao desenvolvimento de doenças degenerativas (DONADO-

PESTANA, 2011).  

No Brasil, a industrialização da batata doce ainda é rudimentar, sendo que o produto mais 

conhecido no país é o doce em pasta "marrom-glacê". Considerando sua composição nutricional e 

o potencial agrícola, a batata doce pode ser usada como matéria-prima para obtenção de produtos 

industrializados de maior valor agregado (SILVA, 2010). 

A cenoura (Daucus carota L.) é a principal fonte de origem vegetal de α e β-caroteno, que 

são carotenoides pro vitamínicos A. É fonte de vitaminas e minerais, principalmente cálcio e 

fósforo (LIMA et al., 2004). Os carotenoides presentes em quantidades elevadas em sua 

constituição, desempenham uma proteção nas células, pois podem ser usados no combate ao 

envelhecimento e reduzem o risco de desenvolvimento de cânceres e doenças coronárias 

(TEIXEIRA et al., 2011). 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

259 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

A beterraba (Beta vulgaris L.) destaca-se entre as hortaliças, devido seu conteúdo em 

vitaminas do complexo B e minerais como potássio, sódio, ferro, cobre e zinco (ALVES et al., 

2008). Os carotenoides presentes na raiz tuberosa auxiliam na produção de melanina e alguns 

desempenham papéis essenciais a visão, pois são precursores da vitamina A. Sua coloração 

purpúrea se deve ao pigmento antocianina (CARVALHO, 2008). 

Além de suas funções como corantes naturais, as antocianinas têm apresentado grandes 

benefícios à saúde devido suas atividades biológicas, que incluem propriedades antioxidantes, 

antiinflamatórias, inibição da oxidação do LDL, diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares 

e câncer (CARDOSO; LEITE; PELUZIO, 2011). 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi elaborar duas barras de cereais de batata doce, 

acrescida de cenoura e beterraba desidratadas e analisar a aceitabilidade sensorial dos produtos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 ELABORAÇÃO DAS BARRAS DE CEREAIS  

 

Foram desenvolvidas duas formulações de barras de cereal a base de batata doce, A1 (com 

adição de cenoura desidratada) e A2 (com adição de beterraba desidratada). Os ingredientes foram 

adquiridos em um supermercado do município de Castanhal-PA e transportados até o Laboratório 

de alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus XX. 

Para elaboração das barras de cereais, foram utilizados flocos e farelo de aveia, gergelim, 

granola, cenoura e beterraba desidratadas, mel, xarope de glicose de milho, batata doce e água. As 

formulações das barras A1 e A2, estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Formulação das barras de cereais A1 e A2 

Ingredientes Formulação (%) 

A1                                         A2 

Flocos de aveia 17,5 17,5 

Farelo de aveia 4,0  4,0  

Gergelim 4,0  4,0  

Granola 7,5 7,5 

Cenoura 5,0 ----- 

Beterraba ------ 5,0  

Mel 25,0 25,0 
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Xarope de glicose de milho 16,0 19,0  

Batata doce 12,5 9,5 

Água 8,5 8,5 
Fonte: Autores. A1: barra de cereal de batata doce com adição de cenoura desidratada; A2: barra de cereal de batata 

doce com adição de beterraba desidratada. 

  

Para elaboração do produto (Figura 1), inicialmente as batatas doces, cenouras e beterrabas 

foram lavadas, sanitizadas com hipoclorito de sódio, descascadas e cortadas. As batatas foram 

submetidas a cocção por ± 45 minutos, e em seguida, foram trituradas, e as cenouras e beterrabas 

foram desidratadas em estufa de circulação de ar a 65ºC por 2 horas e meia. A solução aglutinante 

foi preparada a partir da adição do xarope de milho, mel, batata doce e água que foram acrescidos 

em um recipiente de aço inoxidável sob cocção e agitação, até atingir temperatura de 90ºC, em 

seguida, adicionou-se os flocos e farelo de aveia, gergelim, granola cenoura e beterrabas 

desidratadas. A mistura permaneceu sob cocção por ± 15 minutos, após a cocção, as barras de 

cereais foram enformadas, refrigeradas, por aproximadamente 2 horas, em seguida, foram 

desenformadas, cortadas e submetidas a avaliação sensorial. 

 

 

 

2.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Figura 5- Fluxograma do processamento das barras de cereais A1 e A2 
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As barras de cereais foram analisadas por 40 provadores não treinados, com faixa etária 

entre 17 e 59 anos de idade. Cada provador recebeu uma amostra de A1 e A2, na porção de 10 g 

cada, junto com um copo de água mineral e uma ficha composta por uma escala hedônica ancorada 

pelos extremos “desgostei extremamente” (1) e “gostei extremamente” (9). Os atributos sensoriais 

analisados foram: cor, sabor, textura, aroma e impressão global. Além desta análise, também foi 

aplicado o teste de intenção de compra composto por uma escala de cinco pontos ancorada pelos 

extremos “certamente não compraria” (1) a “certamente compraria” (5), e teste de frequência de 

consumo, conforme Dutcosky, (2013). Os índices de aceitabilidade das barras de cereais foram 

determinados pela média das notas dividido por 9 e multiplicado por 100%.  

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram tratados pela análise de variância (ANOVA), e as médias foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando o programa 

ASSISTAT versão 7.7. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Os resultados dos atributos sensoriais das barras de cereais de batata doce A1 e A2, estão 

apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Médias das notas dos atributos sensoriais das barras de cereais A1 e A2 

Fonte: Autores, 2016. A1: barra de cereal de batata doce com adição de cenoura desidratada); A2: barra de cereal de 

batata doce com adição de beterraba desidratada). Letras iguais, na mesma linha, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
 

Conforme a Tabela 2, a cor, sabor e textura das barras de cereais A1 e A2, diferiram 

significativamente (p˂0,05). A cor da amostra A2, contendo beterraba, foi mais aceita que a cor da 

amostra A1, contendo cenoura, pois a beterraba possui antocianinas que conferiu ao produto uma 

     Atributos 

 

Amostra 

 

Cor 

 

Sabor 

 

Textura 

 

Aroma 

 

Impressão 

global 

 

A1 

 

6,62b 

 

5,87b 

 

6,10a 

 

6,77a 

 

6,90a 

 

A2 

 

7,07a 

 

6,57a 

 

4,90b 

 

6,62a 

 

6,62a 
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coloração vermelha mais intensa e atrativa aos provadores do que a cor alaranjada da cenoura, 

proveniente da presença dos carotenoides. 

O atributo sabor, a amostra A2 foi mais aceito do que A1, isto deve-se provavelmente ao 

sabor mais adocicado proveniente da maior quantidade de xarope de milho utilizada para obtenção 

desta barra de cereal. No entanto, a textura da amostra A1 foi mais aceita pelos provadores por ter 

apresentado um aspecto mais firme proveniente da menor quantidade de solução aglutinante. 

Bezerra et al. (2015), em seu estudo com barras de cereais processadas com adição de 

farinha de batata-doce descreveram que as três amostras analisadas obtiveram médias de aceitação 

de 5,0, 5,5 e 4,7, resultados estes inferiores ao obtidos no presente estudo.  

  

Tabela 3 - Indice de aceitabilidade das barras de cereais A1 e A2, 

Fonte: Autores, 2016; IA: Índice de aceitabilidade. 
  

Em relação ao índice de aceitabilidade apresentado na Tabela 3, verifica-se que a amostra 

A1, foi a preferida pelos consumidores com 71,06% de aceitabilidade, sendo que esse valor diferiu 

estatisticamente ao resultado obtido pela amostra A2.  Segundo Teixeira et al. (1987) e Dutcosky 

(2007), para que o produto seja considerado aceito, em relação a suas propriedades sensoriais, é 

necessário que este obtenha um índice de aceitabilidade no mínimo 70%, sendo assim, os únicos 

atributos sensoriais que não obtiveram esse IA mínimo foram a textura das barras A1 e A2 e o sabor 

da amostra A1. Os resultados do teste de intenção de compra das barras de cereais A1 e A2, estão 

apresentados no Gráfico 1. 

Índice de 

aceitabilidade 

Cor Sabor Textura Aroma Impressão 

global 

IA (%) 

 

A1 

 

73,55% 

 

65,22% 

 

67,67% 

 

75,22% 

 

76,66% 

 

71,66a 

 

A2 

 

78,55% 

 

73,00% 

 

54,44% 

 

73,55% 

 

73,55% 

 

70,61b 
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Gráfico 1 – Índice de intenção de compra das barras de cereais A1 e A2. 

 
Fonte: Autores, 2016. 
                 

No Gráfico 1, verifica-se que ambas as amostras apresentaram percentuais favoráveis de 

aquisição por parte dos consumidores, uma vez que 22,5% dos provadores (certamente compraria) 

e 42,50% (provavelmente compraria) a amostra A1 e 35% (certamente compraria) e 27,50% 

(provavelmente compraria) a amostra A2 e apenas 15% disseram que não compraria A2 Estas 

apresentaram aceitação semelhante a relatada no trabalho de Costa et al. (2013), que avaliaram uma 

formulação de barra de cereais com fibra de acerola (Malpighia glabra L) orgânica, a qual obteve 

percentuais de intenção de compra de 17,50% (certamente compraria) e 35% (provavelmente 

compraria). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que as barras de cereais elaboradas a base de batata doce e adicionadas de 

cenoura e beterraba desidratadas, apresentaram propriedades sensoriais aceitáveis, no qual a 

formulação adicionada de beterraba obteve maior aceitabilidade nos quesitos: cor, sabor enquanto 

que a formulação adicionada de cenoura apresentou maior aceitabilidade em relação ao seu aroma 

e textura. Sendo assim, a formulação A1 obteve maior intenção de compra em relação a formulação 

023%
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A2. Ressalta-se que as barras de cereais desenvolvidas neste estudo, podem ser consideradas uma 

opção inovadora e saborosa de consumo. 
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RESUMO 

 

Licor é uma bebida alcoólica adocicada com princípios aromáticos extraídos de frutas, raízes, 

ervas, dentre outros. Os licores são uma categoria de bebidas que tem se reinventado, tanto pela 

evolução tecnológica como pelo aumento do consumo em virtude das características sensoriais que 

esses produtos possuem.  Diante disso, o objetivo deste trabalho foi elaborar um licor de abacaxi 

com adição de hortelã e pimenta calabresa desidratada e analisar as propriedades físico-químicas e 

sensoriais do produto. As frutas utilizadas na elaboração do licor foram adquiridas no mercado da 

cidade de Marabá-PA e transportados até o Laboratório de alimentos da Universidade do Estado 

do Pará, Campus VIII. Inicialmente as folhas de hortelã e os abacaxis foram lavados e sanitizados 

antes do preparo do produto. Para elaboração do licor, os abacaxis foram descascados, cortados e 

triturados para extração do suco, que foi filtrado para obtenção de uma bebida mais límpida. Em 

seguida, o suco foi transferido para um frasco de vidro, a pimenta e a hortelã foram adicionadas e 

permaneceu sob infusão por 16 dias. Após esse período, o xarope de sacarose foi preparado, 

adicionado e homogeneizado no licor. As análises físico-químicas realizadas no licor foram pH, 

sólidos solúveis totais (ºBrix) e cor e os atributos sensoriais analisados pelos 60 provadores não 

treinados foram: sabor, cor, aroma, textura e aparência global, também foi avaliado a intenção de 

compra do produto. Conforme os resultados, verificou-se que o pH e sólidos solúveis do produto 

foram 3,85 e 28 °Brix, respectivamente, e em relação a cor foram obtidos os seguintes valores: L* 

foi 52,83, a coordenada a* de -0,37, e b* de 15,11. Os resultados da análise sensorial mostraram 

que o índice de aceitabilidade de todos os atributos analisados foram superiores a 70% e que 46,7% 

dos provadores certamente comprariam o produto. Conclui-se, que o licor de abacaxi com adição 

hortelã e pimenta calabresa apresentou características peculiares diferentes dos licores tradicionais 

atualmente comercializados e pode ser considerado um produto inovador viável ao consumo. 

 

Palavras-chave: Abacaxi. Análises. Licor  

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O licor é a bebida com graduação alcoólica de 15-54% em volume, a 20ºC, com percentual 

de açúcar superior a 30g/L (BRASIL, 2009). São bebidas que possui variações de acordo com sua 
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matéria prima, seu teor alcoólico e açúcar. Os licores são produtos que vem ganhando mercado 

devido a sua diversidade de cores, viscosidade e sabores (PASSOS et al., 2013). 

O Brasil produz 43 milhões de toneladas de frutas tropicais, subtropicais e de clima 

temperado, proporcionando ao país grande diversidade de frutas o ano inteiro (IBRAF, 2011).  

O abacaxi (Ananas comosus L. Merril), pertencente ao gênero Ananás, é uma fruta tropical 

com características sensoriais e nutricionais atrativas, tais como sabor, cor, aroma, teor de ácido 

ascórbico, minerais, fibras e antioxidantes (RAMALLO; MASCHERONI, 2012). Este fruto pode 

ser consumido tanto in natura quanto industrializado, na forma de suco, geléia, compota, entre 

outros (FURTADO et al., 2014).  

A hortelã (Mentha piperita L.) é consumida principalmente na forma de chá recomendada 

para o tratamento de náuseas, cólicas gastrointestinais, além disso, possui propriedades 

expectorantes (ARAÚJO et al., 2006), apesar dos vários benéficos que a hortelã possui poucos são 

os produtos alimentícios acrescido de hortelã. 

A pimenta (Capsicum baccatum var. pendulum), conhecida popularmente como dedo-de-

moça, calabresa ou pimenta vermelha, possui forma alongada, de coloração vermelha, quando 

apresentam grau de maturidade adequado (CARVALHO et al., 2009). Peter (2007), descreve que 

a pimenta possui alguns antioxidantes como, carotenoides, vitamina C e E. Esses compostos 

combatem radicais livres, auxiliando na prevenção do câncer, doenças cardiovasculares e 

arteriosclerose.   

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi elaborar um licor de abacaxi com adição de 

hortelã e pimenta calabresa desidratada e analisar as propriedades físico-químicas e sensoriais do 

produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ELABORAÇÃO DO LICOR  

As frutas para a elaboração do licor foram adquiridas no mercado da cidade de Marabá-PA 

e conduzidas ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

Campus VIII, no qual, as folhas de hortelã e os abacaxis foram lavados e sanitizados antes do 

preparo do produto. 
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Para elaboração do licor, os abacaxis foram descascados, cortados e adicionados de 500ml 

de água e triturados para extração do suco, que em seguida, foi filtrado para remoção das partículas 

sólidas. Foi transferido para um frasco de vidro esterilizado 900ml de suco de abacaxi, 15g de 

hortelã, 0,5g de pimenta calabresa desidratada e 400mL de álcool destilado. Após a mistura o frasco 

foi fechado e armazenado em temperatura ambiente, isento de claridade por um período de infusão 

de 16 dias. Após o período de infusão, realizou-se o preparo do xarope de sacarose, com 196g de 

sacarose comercial e 196mL de água mineral, ou seja, na proporção de 1:1 (água/sacarose), a 

solução foi submetida à cocção até a completa dissolução. O xarope em temperatura ambiente foi 

adicionado no licor e homogeneizado para mistura dos ingredientes. 

 Para análises físico-químicas realizadas no licor foram potencial hidrogeniônico (pH) e 

sólidos solúveis totais (SST), conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). E a análise 

colorimétrica foi determinada por meio do sistema CIELAB, com valores expressos em L* 

(luminosidade), a* (coordenada vermelho/verde) e b* (coordenada amarelo/azul). 

A análise sensorial foi realizada com 60 provadores não treinados utilizando escala 

hedônica de 9 pontos, no qual, 1 correspondeu a “desgostei muitíssimo” e 9 “gostei muitíssimo” . 

Os provadores avaliaram a sabor, cor, aroma, textura e aparência global. Foi avaliado também a 

intenção de compra do produto utilizando uma escala de 5 pontos, no qual, 1 correspondeu a 

“certamente não compraria e 5 “certamente compraria”, conforme Dutcosky (2013). Os índices de 

aceitabilidade das barras de cereais foram determinados pela média das notas dividido por 9 e 

multiplicado por 100%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1, apresenta os resultados das análises físico-químicas do licor de abacaxi 

adicionado de hortelã e pimenta calabresa desidratada. 

 

Tabela 1 - Resultados físico-químicos do licor de abacaxi com hortelã e pimenta calabresa desidratada. 

Parâmetros Resultados  

pH 3,85±0,035 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 28,00±0,00 

L* 52,83±1,47 

a* -0,37±0,02 

b* 15,11±0,58 

Fonte: Autores, 2016. 
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Verifica-se na Tabela 1, que o pH e sólidos solúveis do produto foram 3,85 e 28° Brix, 

respectivamente. Tais valores são semelhantes ao apresentado por Oliveira et al. (2015), ao elaborar 

uma bebida fermentada alcoólica de laranja, no qual obtiveram uma variação de pH 3,95 a 3,54. 

Provavelmente, essa semelhança pode ser explicada pelo fato das frutas utilizadas em ambos os 

estudos possuírem caráter ácido. 

Magalhães et al. (2014), ao elaborar um licor de corte de morango observaram que o valor 

de sólidos solúveis totais foi de 45ºBrix, sendo este resultado superior ao encontrado neste trabalho. 

Esta diferença deve-se provavelmente ao teor de açúcar das frutas e a concentração do xarope 

adicionado nas respectivas formulações. 

Na análise colorimétrica, o valor da L* foi 52,83, coordenada a* de -0,37, e coordenada b* 

de 15,11. Esse resultado deve-se a adição de abacaxi, hortelã e pimenta que possuem pigmentos 

diferentes como clorofila e carotenoides. 

O resultado dos atributos sensoriais e índice de aceitabilidade do licor de abacaxi 

adicionado de hortelã e pimenta calabresa, encontra-se na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Resultado dos atributos sensoriais e índice de aceitabilidade do licor de abacaxi com hortelã e 

pimenta calabresa desidratada.  

Fonte: Autores, 2016. 

 

Conforme a Tabela 2, os atributos sensoriais do licor de abacaxi foram: sabor 7,85, cor 6,88, 

aroma 7,20, viscosidade 7,62 e aparência global de 7,85, e em relação ao índice de aceitabilidade 

de todos os resultados foram superiores a 70%. Minim (2013), descreve que um produto só pode 

ser considerado aceito pelos consumidores se o índice de aceitabilidade for no mínimo 70%, sendo 

assim, todos os atributos analisados no licor foram bem aceitos pelos provadores. 

Na Figura 1, encontram-se os resultados obtidos no teste de intenção de compra dos 

provadores em relação ao produto. 

Atributos sensoriais Média e desvio padrão Índice de aceitabilidade 

Sabor 

Cor 

Aroma 

Viscosidade 

Aparência global 

7,85±1,23 

6,88±0,69 

7,20±0,98 

7,62±1,15 

7,85±1,29 

87,22% 

76,48% 

80,00 % 

84,63% 

87,22% 
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Figura 1 - Intenção de compra do licor de abacaxi com hortelã e pimenta calabresa desidratada. 

 
Fonte: Autores, 2016.  

 

Segundo a Figura 1, 46,7% dos provadores certamente comprariam o licor caso o 

encontrassem disponível a venda, 43,3% provavelmente compraria e apenas 6,7 e 3,3% disseram 

que provavelmente e certamente não comprariam o licor de abacaxi com hortelã e pimenta 

calabresa desidratada.  

Oliveira et al. (2016), em sua pesquisa com licor de abacaxi, aplicou quatro tratamentos 

com diferentes formulações. A formulação T2, composto por abacaxi in natura, sacarose, e álcool 

de cereal, obteve a melhor intenção de compra com 52% dos provadores atribuíram nota 1 de 

certamente comprariam, seguida do licor T4, elaborados com abacaxi desidratado, sacarose e álcool 

de cereal.  

 

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se, que o licor de abacaxi com adição de hortelã e pimenta calabresa apresentou 

características físico-químicas e sensoriais peculiares diferentes dos licores tradicionais atualmente 

comercializados e pode ser considerado um produto inovador viável ao consumo, uma vez que 

apresentou em todos os atributos sensoriais analisados bons índices de aceitabilidades. 
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RESUMO 

 

O cará (Discorea spp.) ou cará da costa é uma planta do gênero Discorea de uma das espécies mais 

conhecidas da hortaliça, trata-se também de um tubérculo muito difundido na região Norte e 

Nordeste do Brasil. Além disto, o cará apresenta qualidades nutritivas por ser uma boa fonte de 

carboidratos e apresentar vitaminas do complexo B. Foram elaboradas duas amostras, a 135 

representando a avaliação individual do chips e a 248 visando avaliar a influência do creme de 

macaxeira (Manihot Esculenta Crantz) sob a aceitação do mesmo chips. O estudo é descritivo de 

caráter quali-quantitativo, tendo como etapas o processamento dos produtos, aplicação da analise 

sensorial e avaliação estatística dos dados por meio de análise de variância ANOVA, seguida pelo 

teste de Tukey. Os resultados obtidos através do teste sensorial foram satisfatórios, revelando que 

ambas as amostras analisadas tiveram um bom índice de aceitação, principalmente em relação ao 

sabor. Mesmo que a frequência de consumo do tradicional chip de batata ocorresse raramente os 

julgadores optaram pelo item “certamente compraria” quase que em sua totalidade. É possível 

assim observar que o cará em forma de chips pode se tornar um produto de valor, beneficiando 

tanto os consumidores quanto os empreendedores que pretenderem utilizá-lo como um produto, 

uma vez que esta matéria-prima não apresenta nenhum tipo de derivado no mercado. 

 

Palavras-chave: Chips de cará, Análise sensorial, Aceitação. 

Área de Interesse no Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O cará (Dioscorea spp.), ou cará da costa como é popularmente conhecido no Brasil é uma 

planta do género Dioscarea de uma das espécies mais conhecidas da hortaliça, D.cayenensis Lam. 

Com o nome de origem indígena  é um tubérculo muito difundido na região norte e nordeste do 

país (MONTEIRO & PERESSIN, 1993). 

A este respeito, a produção desta raiz ainda é muito rustica e de caráter familiar, tendo como 

principal importância o papel social de ser uma cultura de subsistência para famílias rurais, o que 
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dificulta um pouco sua comercialização em maior escala e alcance na culinária brasileira, mas que 

tem grande viabilidade de expansão (EMATER, 1985).  

Ademais, Ciacco & D’appolonia (1978), caracterizam o rizoma em questão, como um 

alimento feculento, sendo possuidor de alto valor energético, além da presença de vitaminas do 

complexo B. Tais propriedades, o tornam uma alternativa para substituir rizomas mais conhecidos 

como batata inglesa, batata doce e macaxeira. 

Destaca-se ainda que a raiz, é de fácil digestibilidade, por conta de sua composição de 

carboidratos parecida com de outras hortaliças com elevado teor de amido como a macaxeira, 

podendo assim ser empregada em dietas por conta de suas qualidades nutritivas (IPEANE, 1969). 

Um ponto interessante relacionado ao pós-colheita do tubérculo é sua capacidade de 

conservação, podendo ser mantido sob a sombra em sua forma in natura, por até três meses, com 

pequenas perdas. Este fato traz grandes vantagens a indústria que possa a vir processar tal produto, 

já que um dos grandes problemas relacionados a frutas e hortaliças é sua alta perecibilidade 

(ALBUQUERQUE & PINHEIRO, 1970).   

Como a sociedade moderna tem exigido uma maior dinamicidade referente ao consumo de 

alimentos práticos, nutritivos e atrativos por conta de não disporem de muito tempo para uma boa 

alimentação in natura, o mercado de fast food tem encontrado, desse modo, grande viabilidade no 

setor industrial. 

Para satisfazer o consumidor, uma das formas mais populares de comercialização dessas 

raízes que vem ocupando um espaço cada vez maior no mercado alimentício é em sua forma de 

“chips”, que são fatias finas de hortaliças fritas por imersão em lipídeos (GRIZOTTO 2003).  

A fritura sendo um dos métodos de cozimento mais antigos difundido no mundo tem o 

papel de impor essa praticidade exigida, por ser um processo rápido e eficiente que conjuga 

cozimento e secagem, atribuindo assim, ao produto final, um baixo teor de água residual conforme 

estudos de Grizotto (2003), sendo ainda uma característica importante na conservação de alimentos 

principalmente quando aliado a um bom sistema de embalagem.  

A aplicação de tal processamento considera alguns fatores importantes para o produto final. 

O chip deve apresentar uma coloração dourada clara, o teor de óleo residual proveniente da fritura 

deve ser baixo para assim não prejudicar outros dois fatores importantes na caracterização do 

produto, a crocância e o sabor característicos.  
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Além disso, a possibilidade de aumentar a variedade de derivados relacionados ao cará da 

costa com o seu processamento na forma de chips vem agregar valor à matéria prima, com a 

expectativa de popularização dessa raiz muito consumida pela população mais pobre por conta do 

baixo custo de cultivo e alto valor alimentício (AZEVEDO e DUARTE, 1998).  

Por meio da aplicação de técnicas adequadas de boas práticas de fabricação, o presente 

estudo tem como objetivo a elaboração de chips de cará da costa, sendo este complementado com 

um creme de macaxeira1(Manihot esculenta Crantz)visando avaliar por meio de uma análise 

sensorial a aceitação individual do produto e a influência que a referida pasta exerceria sobre a 

escolha avaliativa de 40 (quarenta) julgadores.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As questões e objetivos do estudo apontam para um estudo do tipo descritivo com 

abordagem de cunho quanti-qualitativo, visto que na análise dos dados quantitativos a serem 

constituídos, estão presentes elementos de pesquisa quantitativa (RICHARDSON apud PEREIRA, 

2008). 

As matérias-primas utilizadas nesse estudo foram adquiridas em mercado consumidor da 

cidade de Castanhal-PA, em feiras e supermercados de grande porte da cidade nos períodos 

matutino e vespertino do mês de outubro. As raízes e condimentos foram mantidas em temperatura 

ambiente em local limpo e arejado no laboratório de tecnologia de alimentos do campus XX – 

Castanhal da Universidade do Estado do Pará.  

De acordo com o manual de boas práticas de manipulação e fabricação, os produtos foram 

higienizados com etapas de pré-lavagem e descascamento e posterior sanitização com hipoclorito 

de sódio em níveis adequados, seguidos pela etapa de padronização do corte em forma triangular 

com aproximadamente 2 mm de diâmetro adequados para chips no caso do Cará da costa, sendo a 

macaxeira cortada cubos.  

2.1. ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES.  

2.1.1. Chips de Cará.   

                                                         
1 Destacamos que o emprego de cremes alimentícios apresentam-se muito comuns no 

acompanhamento de salgadinhos industrializados.  
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Com a hortaliça devidamente preparada, esta foi pesada para a montagem da formulação 

segundo as Instruções da Portaria nº 39, de 21 de março de 2001 referente a produção de chips de 

batata, onde a matéria-prima deve estar presente como 100% da formulação, tendo a presença de 

até 2% de cloreto de sódio. Contudo, o referido estudo optou pela adição de apenas 1,5% de sal.  

As etapas do processamento do derivado são apresentadas na figura I que nos traz o 

fluxograma de produção do derivado. Nesta, após a pré-lavagem, corte e sanitização o alimento 

passa pela etapa de branqueamento, secagem para equilibrar a umidade do produto, seguido por 

congelamento por cerca de uma hora.  

Passado o tempo estipulado na etapa anterior, os chips de Cará da costa foram fritos por 

parte, através de imersão em óleo a 180°C, tendo posteriormente a retirada do excesso do mesmo 

na etapa de desengorduramento do produto, que foi salgado e colocado em repouso.  

                                  Figura 1. Fluxograma da produção de Chips de Cará da Costa. 

 

                                                       Fonte: Elaboração Própria, 2016. 

 

2.1.2. Creme de macaxeira.   
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A RESOLUÇÃO-RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005, caracteriza creme de Origem 

Vegetal e por meio desta instrução normativa obtivemos a elaboração da formulação do creme de 

macaxeira para o acompanhamento do chips que é apresentado no tabela 1, a seguir. 

 

 Tabela 1 - Formulação do creme de macaxeira. 

      Fonte: Elaboração Própria, 2016. 

As raízes de macaxeira que passaram, assim como os carás da costa, pela etapa de 

preparação (pré-lavagem, corte e sanitização) foram submetidos ao processo de cozimento em 

pressão a 180°C por cerca de uma hora. Após tal etapa, a mandioca foi triturada para a incorporação 

dos condimentos e homogeneização. Para finalizar a elaboração, o creme foi aquecido por 15 

minutos em temperatura média para a adição do leite e conclusão da homogeneização. 

2.2 ANALISE SENSORIAL. 

A aplicação da analise sensorial foi realizada em uma sala reservada das instalações da 

universidade do estado do Pará, campus XX – Castanhal durante o período vespertino. 

Contribuíram para o estudo 40 julgadores não treinados, abordados na instituição de forma aleatória 

entre discentes, docentes e funcionários do campus. 

Inicialmente, abordamos no teste sensorial o consumo da tradicional batata chips em relação 

a sua frequência. Estes foram postos a analisar se a frequência de consumo do produto ocorria: uma 

vez por semana, duas vezes por semana, duas vezes ao mês, raramente ou se era a primeira vez que 

o mesmo estaria consumido qualquer forma de chips.  

Dos chips produzidos buscou-se avaliar além da caracterização do produto, a influência que 

a complementação do creme de macaxeira viria a exercer no consumo de chips de cará, sendo a 

amostra 135 devendo ser avaliada sem adição do creme e a amostra 248 com a adição do creme.  

Ingredientes Quantidade 

Mandioca Mansa (Macaxeira) 100% 

Leite 22,5% 

Sal 4% 

Glutamato Monossódico 6% 

Orégano 0,5% 
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Nesta avaliação o provador expressou sua opinião primeiramente, quanto aceitação das 

amostras 135 e 248 numa escala hedônica de 9 (nove) pontos, sendo 9 – gostei muitíssimo, 8 – 

gostei muito, 7 – gostei moderadamente, 6 – gostei ligeiramente, 5 – nem gostei nem desgostei, 4 

– desgostei ligeiramente, 3 – desgostei modernamente, 2 – desgostei muito e 1 – desgostei 

muitíssimo. Os atributos avaliados foram: Cor, sabor, textura, aroma e impressão global do 

produto.  

O segundo teste da analise sensorial foi referente a intenção de compra das devidas amostras 

a partir de uma escada hedônica estruturada de 5 (cinco) pontos onde, 5 (cinco) representaria 

certamente compraria, 4 – provavelmente compraria, 3 – tenho dúvidas se compraria, 2 – 

provavelmente compraria e 1 – certamente compraria.  

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA, seguida pelo teste de 

Tukey. A significância estatística foi estabelecida ao nível de 5% de probabilidade. O software 

estatístico utilizado foi o SAS (Statistical Analysis System).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados em relação a frequência de consumo de batata chips tradicional são 

revelados através de porcentagem, por meio do gráfico 1, apresentado a seguir. 

                  Gráfico 1. Frequência de compra de chips tradicional. 

 

                    Fonte: Elaboração Própria, 2016. 
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Por meio da análise dos dados do gráfico, podem observar que 70% dos julgadores 

costumam comer batata chips raramente, dado que deveria aparentemente afetar o teste de intensão 

de compra do produto elaborado. Nenhum dos julgadores costuma consumir chips tradicional uma 

vez por semana, 10% e 15% consomem duas vezes por semana e duas vezes ao mês 

respectivamente e 5% estavam consumindo pela primeira vez o produto, dado bastante curioso 

visto que este está estabelecido no mercado de alimentos a um certo tempo. 

No que diz respeito ao teste de aceitação por meio dos atributos cor, sabor, textura, aroma 

e impressão global, apresentamos a tabela 1 no intuito de demonstrar os seus resultados. 

  

Tabela 1: Aceitabilidade dos chips de cará com e sem creme de macaxeira. 
 Médias seguidas da mesma letra em cada linha não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade; **Diferença mínima significativa. 

   Fonte: Autores. 

A partir da análise dos resultados sensoriais obtidos, verificamos que os atributos cor, 

sabor, textura, aroma e impressão global não diferiram estatisticamente entre si e apresentaram 

boa aceitação entre os julgadores com escore variando entre os termos sensoriais de 7 (gostei 

moderadamente) e 8 (gostei muito). 

A amostra 135 foi a mais preferira entre os julgadores com relação a todos os atributos 

avaliados, revelando que o acompanhamento do creme de macaxeira influenciou negativamente a 

aceitação do chips de Cará, principalmente pela avaliação do atributo sabor da amostra 248 que 

obteve a menor média entre os atributos quando comparado com a média de sabor da amostra 135 

que obteve a melhor aceitação entre todas as avaliações.  

Contribuindo para este estudo, Pagani et al. (2015) ao promover uma avaliação sensorial de 

chips de batata doce roxa e branca e enriquecida com ácido ascórbico obteve também grande 

aceitação de seus chips, assim como Araújo (2014) que no desenvolvimento de derivados de batata 

 

Amostras Cor Sabor Textura Aroma Impressão 

Global 

135 8.0500a 8.2000a 8.0750a 8.0250a 8.1750a 

248 7.9250a 7.7000a 7.9500a 7.8000a 8.1500a 
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doce roxa frita, a forma de "chips" foi a mais escolhida entre os julgadores, com 63,33% dos 

intensões quando comparada com as amostras na forma palito. 

Para melhor visualização dos resultados, o gráfico a seguir mostra os dados referentes ao 

teste de intenção de compra do chips de cará e do chips de cará acompanhado do creme de 

macaxeira avaliado pelos 40 julgadores.  

 

Gráfico 1. Intensão de compra do chips de cará e do chips de cará acompanhado de creme de macaxeira.  

 

Fonte: Elaboração Própria, 2016. 

Ao serem questionados sobre a intenção de compra do chips de Cará, 80% dos julgadores 

apontaram que certamente comprariam, enquanto apenas 10% dos julgadores provavelmente 

comprariam e também teriam dúvidas se comprariam o chips de cará. Ademais, quanto a inteção 

de compra do chips de Cará acompanhado do creme de macaxeira 62,5% dos julgadores certamente 

comprariam, 25% dos julgadores provavelmente comprariam e 12,5% dos julgadores tem dúvidas 

se comprariam. Não existindo entre os participantes da análise sensorial indivíduos que afirmassem 

que provavelmente não comprar e certamente não comprar o produto.  

 

CONCLUSÃO 

Alimentos fritos tem grande aceitabilidade por parte dos consumidores, devido as suas 

características de sabor e textura. Contribuindo para isto, o cará (Dioscorea spp.) apresenta-se como 

um grande potencial em matéria-prima para a obtenção de chips, sendo uma alternativa para uso 

0 20 40 60 80 100

Certamente compraria

Provavelmente compraria

Tenho dúvidas se compraria

provavelmente não compraria

certamente não compraria

Inteção de compra (%)

Amostra 248 Amostra 135



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

281 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

da batata inglesa tradicional na elaboração do produto. Por meio da análise sensorial é possível 

afirmar a viabilidade de fabricação do chips de cará, sendo desta forma, uma inovação que 

apresenta grande potencial de sucesso no mercado, de acordo com sua aceitabilidade entre os 

provadores, além de agregar valor à matéria-prima que até então não é muito processada na 

confecção de derivados.  
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RESUMO 

 

O Brigadeiro é o doce típico mais famoso e conhecido em todo o Brasil, consumido pela população 

em geral. Sua origem surgiu no Brasil na década de 40, onde um candidato a presidente chamado 

Eduardo Gomes, com patente de “Brigadeiro” na aeronáutica, introduziu esse doce ao mundo. Esse 

doce é uma mistura simples de leite condensado, manteiga e chocolate, tendo seu modo de preparo 

simples também, podendo ser produzido artesanalmente. Quando a sua preparação é realizada 

como meio de renda, fatores como, compra de ingredientes, clima, máquinas, mão de obra, preço 

e local de venda, tornam-se exemplos indiscutíveis quanto a ter-se qualidade do produto. Logo, o 

presente trabalho tem como objetivo, procurar solucionar os possíveis problemas originados a 

partir da carência de administração e capital da produção de pequeno porte de brigadeiros 

elaborados artesanal e domesticamente na cidade de Castanhal-PA, através da aplicação de 

soluções adequadas, por meio de ferramentas de controle de qualidade no gerenciamento para 

assim, obter-se um melhoramento da produção da mesma, obtendo um melhor lucro. O trabalho 

foi realizado nos locais onde a doceira elaborava os produtos, realizado em três etapas, constituída 

da coleta de dados, da análise dos mesmos em seguida e por fim, a aplicação da gestão de qualidade 

na teoria. Nos resultados foi observado que 41,1% tiveram como principal problema a falta de 

maquinários, seguido 17,6% de falta de um local fixo para a produção do produto e 13,5% ausência 

de mão-de-obra fixa e qualificada, ambas ocasionadas por questão financeira. É possível observar 

que um desenvolvimento de plano de gestão de qualidade melhora o posicionamento da empresa, 

alinhando-se em oferecer recomendações economicamente acessíveis, quando se trata de um 

produto de reconhecida qualidade, o que se aplicada no produto em questão. 

 

Palavras-chave: Brigadeiro, Ferramentas, Gestão de Qualidade. 

Área de Interesse no Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brigadeiro é o doce típico mais famoso e conhecido em todo o Brasil, podendo ser 

encontrado o em quase todas as festas de aniversário, sempre ao lado de doces como cajuzinho e 
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beijinho, dizem que o Brigadeiro surgiu na década de 40, quando o Brigadeiro Eduardo Gomes se 

candidatou à presidência.  Para promover sua candidatura, um grupo de senhoras criou um doce 

que misturava leite condensado, chocolate e manteiga assim, o doce foi batizado de Brigadeiro, em 

sua homenagem. Entretanto, alguns autores afirmam que a origem do nome brigadeiro é 

desconhecida, não estando claro se o nome negrinho, usado do Rio Grande do Sul antecede ou não 

o nome brigadeiro (NESTLÉ, 2011). 

Segundo a ANVISA (1978), brigadeiro é um produto cozido preparado à base de leite 

condensado e chocolate, podendo ser adicionado de outras substâncias como: manteiga, nozes, 

castanha-do-pará, castanha-de-caju e uva passas e envolvido em chocolate granulado ou confeitos 

coloridos. Os doces artesanais para o mercado de festas não satisfazem apenas a necessidade 

primária de alimentação, mas também a busca por diferenciação, exclusividade e pertencimento a 

uma classe de elevado status, enquadrando este tipo doce como um item de luxo.  

Essa escolha está ligada tanto a exigências sanitárias feitas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), quanto pelo desestímulo dos custos tributários e trabalhistas. São 

negócios normalmente iniciados em ambiente familiar ou mesmo entre amigos, contendo um 

pequeno quadro de funcionários que varia conforme as oscilações da demanda.  

Segundo dados coletados em 2012, o mercado de doces artesanais no Brasil é composto 

por cerca de 300 mil profissionais. Há dificuldade em se avaliar esse mercado pela presença de 

intensa informalidade, uma consequência natural de negócios levantados com baixos 

investimentos, pequeno quadro de colaboradores e infraestrutura simples-notadamente concentrada 

no ambiente doméstico (FERNANDES, 2012). 

Desse modo, tendo em vista o cenário econômico e as possibilidades do setor de 

mercado informal, neste trabalho, pretende-se identificar os possíveis e principais problemas, 

aplicando assim, uma solução adequada para o melhoramento da produção, obtendo um melhor 

lucro, através de uma futura implementação de ferramentas de gestão de qualidade, através dos 

resultados obtidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A produção em questão tem origem familiar, cujo negócio inicialmente era fabricado em 

pequenas quantidades e aos poucos, foi ganhando volume em sua produção, atuando na cidade de 
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Castanhal-Pa, tendo seus serviços disponíveis para festas infantis, formaturas, casamentos e 

revendas. Com relação aos aspectos institucionais, faltam-lhe vários fatores para que o processo de 

produção se torne de fato frenético e aos poucos tome um espaço de destaque no setor de brigadeiro 

de qualidade e variedade. 

Destaca-se como diferencial competitivo do produto, a personalização dos brigadeiros, 

atendendo os mais diversos gostos, havendo certa preocupação, por parte da empreendedora, 

quanto ao seu constante aperfeiçoamento de técnicas, ingredientes e instrumentos. O faturamento 

mensal varia entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 com pedidos durante toda a semana. Apesar de certos 

períodos os lucros serem significativos, tal capital tem destino em sua renda familiar, e o restante 

não é suficiente para investir em curto prazo, em um local fixo para fabricação ou mão de obra. 

Serão estes apresentados, para identificá-los, com o auxílio das ferramentas, como a 

folha de verificação, seguido do diagrama de Pareto e concluir o estudo com o 5W2H para 

encontrar uma solução ao problema. Realizado este, no período de junho de 2016 na Cidade de 

Castanhal-Pa. Para a coleta de dados foi utilizada a folha de verificação, um check-list, em folha 

de papel expondo os principais problemas enfrentados pela empresa, em uma tabela, e colocados 

em seguida, no gráfico de pareto de forma quantificada e assim, visualizar os resultados de maiores 

valores, visando solucionar os principais problemas encontrados por meio do 5W2H. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A primeira ferramenta empregada foi a folha de verificação, por meio de um 

formulário, contendo os principais itens a serem verificados, coletados de forma fácil, rápida e 

precisa (ALMEIDA, 1987). Destacando-se a falta de um local fixo para vender; falta de ajudantes 

na mão-de-obra; variedade de brigadeiros; ingredientes caros; falta de equipamentos/máquinas 

para aumentar a produtividade; tamanho do brigadeiro e preço baixo; clima/ umidade que afeta a 

textura do produto quando utilizado certos ingredientes. 

Para cada problema, os dados foram coletados da seguinte maneira (cada dado está em 

relação aos dias): No primeiro mês, em 30 dias, variou-se 15 vezes de local, assim como para os 

meses seguintes. Na questão de mão de obra, no primeiro mês a doceira teve ajuda no número de 

10 dias, dos 30, e assim vale também para os outros meses, já  que ela não possui ajudantes 
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fixos. O controle da quantidade de vezes que a doceira se desloca de um local ao outro, é obtido 

por doceira, com base nos gastos com transporte, o que requer fiscalização da mesma. 

 Quanto aos ingredientes caros, teve variação devido a oscilação de preços dos mesmo, 

podendo nem sempre utilizá-los, como por exemplo no 2º mês, que comprou em 30 dias, apenas 6 

dias os ingredientes caros, consequentemente, correlacionando com esse fator, as variedades de 

brigadeiros que dependem da demanda, do gosto do cliente e também do valor dos ingredientes, 

como apresenta na tabela abaixo. 

O maquinário/equipamentos teve a maior ocorrência de faltas, estando ausente durante 

todo o mês por não os conter. Os tamanhos dos brigadeiros também vão depender do pedido da 

demanda.  Por último foi o quesito do clima da região, no primeiros meses o clima está mais frio, 

interferindo na textura do produto, diferentes nos dois últimos meses, períodos mais quentes 

exigindo mais gastos com acondicionamento. 

A Análise de Pareto ou Curva ABC, ou Regra 80/20, é um importante consultor da área 

da qualidade que identifica 80% dos problemas que são geralmente causados por 20% dos fatores, 

tendo como seus dados obtidos as seguintes classificações: Classe A de maior importância, valor 

ou quantidade, correspondendo a 20% do total; Classe B com importância, quantidade ou valor 

intermediário, correspondendo a 30% do total e Classe C de menor importância, valor ou 

quantidade, correspondendo a 50% do total. (HENRIQUE, 2010) 

 

Na situação atual, a falta de maquinário/equipamentos é o principal problema que impede o aumento da produção. 

Para a obtenção dos valores, faz-se a divisão do valor de cada item pela totalidade dos valores dos itens multiplicado 

Características/ 

Problemas 

Valor dos 

dados 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Acumulada 
ABC 

Maquinário (1) 180 40,17% 40,17% A 

Local (2) 79 17,63% 57,8% A 

Mão de obra (3) 61 13,61% 71,41% A 

 Clima (4) 40 8,92% 80,33% B 

Variedades (5) 37 8,25% 88,58% B 

Ingredientes   (6) 31 6,96% 95,54% C 

Tamanho (7) 20 4,46% 100% C 

Tabela 1: Dados obtidos da folha de verificação. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
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por cem, assim, acha-se o valor da frequência relativa. A frequência acumulada é feita com a somatória item por item, 

dos valores da frequência relativa. 

Outro destaque no resultado foi a falta de um local fixo, além do item de mão de obra, 

variando em decorrência do local onde a doceira irá fazer os produtos e dispor a ela, ambas questões 

financeiras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo filho (2009) tal análise é eficaz na identificação e a justificativa das causas, e 

melhorias de determinados processos, de modo ao analogamente incorporá-las em processos 

similares. Porém, a utilização deste diagrama não diz respeito apenas à investigação das causas de 

defeitos e falhas, de modo a evitar sua reincidência, mas é mais utilizado com este motivo. 

Os resultados expressados no gráfico 1, mostram que os itens que se enquadram na 

classificação A, são os maquinários, local e mão de obra, todos tratando-se de fatores econômicos. 

Segundo o mesmo autor, estas causas restringem e obstruem o sistema e o processo de trabalho. 

Assim, a resolução de restrições de menos impacto não ajudará caso estas causas não sejam 

resolvidas, e o todo continuará comprometido. 

O 5W2H, basicamente, é um check-list de determinadas atividades que precisam ser 

desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa. Ele 

funciona como um mapeamento destas atividades, onde ficará estabelecido o que será feito, quem 

Gráfico 1: Gráfico ABC. 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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fará o quê, em qual período de tempo, em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta 

atividade deve ser feita. 

 Esta ferramenta é extremamente útil para as empresas, uma vez que elimina por 

completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua atividade. Em um meio ágil 

e competitivo como é o ambiente corporativo, a ausência de dúvidas agiliza e muito as atividades 

a serem desenvolvidas por colaboradores de setores ou áreas diferentes (PERIARD, 2009). 

 

 

 

 O quê? Por quê? Como? Quem? Quando? Onde? Quanto? 

1 

Sugerir 

técnicas que 

acelerem a 

produção. 

Aparelho de 

pesagem para 

os brigadeiros. 

Perdas de 

encomendas 

Qualidade do 

produto 

afetada. 

Cursos 

qualificantes. 

Tendo o 

controle da 

medida e peso 

dos seus 

produtos. 

 

A 

doceira 

 

Toda vez 

que elaborar 

os 

brigadeiros. 

Nos locais onde 

se fazem os 

produtos. 

R$80,00 

2 

Sugerir um 

local mais 

higiênico 

Capacitação 

da doceira em 

realizar boas 

práticas. 

Os locais não 

obedecem às 

boas práticas. 

Dando acesso a 

doceira do 

manual das 

boas práticas. 

Limpeza nos 

locais. 

Alunos 

de T.A. 

2014 

Toda vez 

que realizar 

atividade 

nos locais 

Nos locais onde 

se fazem os 

produtos. 

R$20,00 

3 

Indicar um 

curso no 

SEBRAI 

(MEI) 

Atraso nas 

entregas, 

perdas de 

encomendas. 

Parceria com o 

SEBRAI, 

montando 

assim uma 

empresa 

pequena com 

salários aos 

funcionários 

acessíveis à 

doceira 

A 

doceira 

Anualmente 

(Janeiro) 

Nos locais onde 

se fazem os 

produtos 

R$1.000,00 

 

 

 

 

 

Tabela 2: 5W2H. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

289 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

O resultado de maior expressão que foi o maquinário (1). Uma solução 

economicamente viável à doceira seria sugerir a participação da doceira em cursos qualificantes na 

área, aprendendo novas técnicas de aperfeiçoamento e gestão no setor, desenvolvendo assim, um 

produto com mais qualidade e rapidez. Outra solução viável seria a compra de um equipamento 

que custa em torno de R$80,00-um valor simbólico- ajudando assim a padronizar os produtos e 

evitando possíveis perdas/desperdício de massa com o excesso no tamanho. 

Complementando isto, Cantidio (2008) confirma que para o item maquinário alguns 

processos devem ser tomados como prioridade como: Processo de operação dos equipamentos, 

processo de limpeza dos equipamentos, especificação técnica do produto, especificação técnica da 

arte do produto, estrutura do produto padrão, solicitação de desenvolvimento de engenharia, 

instruções de trabalho, manuais de treinamento dos equipamentos e procedimentos de sistema de 

gestão da qualidade. 

O segundo fator foi a falta de um local fixo (2), sendo este importante, pois a falta de 

boas práticas, afeta a qualidade do produto, além dos gastos com deslocamentos e transporte. A 

solução mais viável em curto prazo é a capacitação da doceira em realizar as boas práticas, com a 

ajuda dos alunos do curso de Tecnologia de Alimentos que realizaram a pesquisa, utilizando 

produtos de limpeza e higiene. O valor médio desses produtos para as limpezas dos locais seria de 

R$20,00. Usar os EPI’s e vestimenta adequada. 

Além dos cuidados com a higiene dos alimentos, dos utensílios e equipamentos, faz-se 

necessária uma atenção especial para a higiene do espaço onde se preparam e distribuem as 

refeições, pois o resultado final do alimento depende dessa corrente ser segura e nunca rompida. 

Nem sempre é possível um local perfeito para o serviço de alimentação. Mas pode ser adaptado, 

tornando-se ideal para o desenvolvimento de um excelente trabalho, sem riscos para o alimento 

(SESC, 2004; Resolução nº 275, 2002). 

O outro fator de valor relevante é o de mão de obra (3), necessária para o aumento da 

produção, porém requer capital para contratar funcionários, sendo assim, uma sugestão de 

solucionar tal situação, seria indicar à doceira, o curso no SEBRAI, através do MEI, tendo a mesma 

como parceria, conseguindo desta forma, através de baixos valores, construir uma empresa pequena 

e contratar funcionários com menor carga tributária. O custo simbólico inicial seria de R$ 1.000,00 
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conseguindo através do auxílio do SEBRAI ou empréstimo. A reavaliação da situação da mão de 

obra seria realizada anualmente. 

A utilização de 5W2H é muito abrangente, pois consegue limitar e achar uma solução 

basta saber o que está acontecendo com o problema e saber colocá-lo em uma planilha, tendo a 

realização funcionamento da ferramenta de maneira bem simples e pode ser manuseado por 

qualquer pessoa que tenha mínimos conhecimentos de Excel, por exemplo. (PERIARD, 2011). 

CONCLUSÃO 

O mercado de doces artesanais, ao mesmo tempo em que concentra um grande número 

de empreendedores individuais, sofre de intensa falta de profissionalização, logo os produtos de 

boa qualidade não trazem o retorno que seu potencial propicia, e estes pequenos empreendedores 

permaneçam reduzidos a alguns nichos, com nenhuma ou vaga ampliação estrutural. 

Deste modo, o trabalho buscou investigar as dificuldades atuais da doceira, focando-se em 

desdobrar suas potencialidades na área de gestão de qualidade após uma avaliação, visando também 

manter um ritmo de produção crescente. Apesar de reconhecidas e aplicados os planos de ação para 

os problemas com as ferramentas, o mesmo não foi implantado até a finalização desse trabalho. 

Crê-se, portanto, a necessidade de um desenvolvimento de plano de gestão de qualidade que 

melhore o posicionamento da empresa, alinhando-se em oferecer recomendações economicamente 

acessíveis, por tratar de um produto de reconhecida qualidade.  
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RESUMO 

 

 A macaxeira (Manihot esculenta Crantz) é uma raiz largamente consumida no norte e nordeste do 

Brasil. Há várias denominações regionais: aipim (região sul), macaxeira (nordeste) entre outras, e 

sua forma de consumo se dá principalmente na forma cozida/frita, ou na forma de farinha e fécula.  

O objetivo do trabalho foi elaborar duas formulações de compota de macaxeira com diferentes 

aromatizantes e avaliar se os aromatizantes influenciam na aceitabilidade sensorial dos produtos. 

As etapas utilizadas na elaboração da compota foram: seleção, lavagem, sanitização, 

descascamento, corte, cocção, envase, adição da calda, exaustão, tratamento térmico, resfriamento 

e armazenamento. Foram desenvolvidas duas formulações de compota M1 (compota com canela) 

e M2 (compota com canela e erva doce).  Após a elaboração dos produtos os mesmos foram 

submetidos a avaliação sensorial com 40 provadores não treinados que avaliaram a cor, sabor, 

textura, aroma e impressão global dos produtos. De acordo com os resultados referentes aos 

atributos sensoriais foram observados que apenas o sabor, aroma e impressão global de M1 e M2 

diferiram significativamente (p˂0,05). Em relação ao índice de aceitabilidade a compota M2 foi 

mais aceita que M1 com 78,27% e 70,77%, respectivamente. Quanto a frequência de consumo 2,5% 

dos provadores descreveu que consomem compostas de vegetais uma vez por semana, 5,0% 

consomem duas vezes por mês e 45 e 47,5% consomem raramente e pela primeira vez, 

respectivamente. Conclui-se que a compota de macaxeira é uma estratégia viável adequada para 

agregar valor, demonstrando, com os resultados, diferentes formas de consumo para este produto 

regionalmente apreciado. 

 

Palavras-chave: Macaxeira. Compota. Sensorial 

Área de Interesse no Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da demanda por produtos saudáveis, tem sido uma das exigências dos 

consumidores. Esse cenário contribui para o desenvolvimento de produtos inovadores, nutritivos e 

saborosos (DELIZA et al., 2003). 
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 A mandioca (Manihot esculenta Crantz) diferencia-se das espécies selvagens do gênero 

Manihot pela capacidade de propagação vegetativa e capacidade de algumas raízes se 

diferenciarem em tuberosas para armazenar amido em grande quantidade. O local de domesticação 

não é bem conhecido, mas evidências biológicas indicam ser a transição entre a floresta amazônica 

e o cerrado, atualmente a divisa entre os Estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Tocantins 

(OLSEN e SHALL, 2000). É uma das principais fontes alimentares do trópico úmido. No Brasil, 

suas raízes são amplamente utilizadas na indústria de farinha e fécula.  

O termo especiaria designa uma série de produtos de origem vegetal que possuem como 

característica comum a capacidade de conferir sabores e aromas agradáveis aos alimentos, além 

disso, são utilizados em produtos farmacêuticos, devido às suas propriedades farmacológicas 

(ROUSSEL et al., 2009). 

A canela (Cinnamomum sp) possui substâncias como o aldeído cinâmico, responsável pelo 

seu aroma e sabor intenso, contém cineol que possui propriedades antifúngicas (CUNHA et al., 

2006; SCHULS et al., 2002) e o cariofileno que possui grande potencial anti-inflamatório e forte 

ação antisséptica (CUNHA et al., 2004), além dos óleos aromáticos que estão presentes 

principalmente nas folhas e na casca.  

A erva-doce (F. vulgare) é conhecida por suas propriedades terapêuticas tais como: 

expectorante, diurética, digestiva (WANDERLEY et al., 2008). Segundo Ramos (2003), esta 

cultura constitui uma opção crescente no mercado da indústria alimentícia, que pode ser adicionada 

em vários produtos como, pães, bolos, biscoitos, licores, entre outros.  

As conservas de hortaliças, especificamente os doces em calda, são produtos constituídos 

de hortaliças inteiras ou em pedaços, preservadas de tal forma que mantém em níveis elevados suas 

características sensoriais e, principalmente, seu valor nutritivo (BRASIL, 2006). A formulação de 

compotas em calda vem como uma alternativa para minimizar as perdas pós-colheita, com o 

aproveitamento dos frutos além de agregar valor e aumentando a vida útil de prateleira (PEREIRA, 

2015). 

Desse modo, o objetivo do trabalho foi elaborar compotas de macaxeira com diferentes 

aromatizantes e avaliar sua influência em relação as propriedades sensoriais dos produtos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ELABORAÇÃO DAS COMPOSTAS DE MACAXEIRA  
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As macaxeiras e demais ingredientes foram adquiridos na feira livre da cidade de Castanhal 

- PA e transportadas ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado Pará. 

Foram desenvolvidas duas formulações de compota de macaxeira M1 (compota com canela) e M2 

(compota com canela e erva doce), conforme descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Formulação da compota de macaxeira acrescida de aromatizantes naturais 

 

Ingredientes  Formulações  

M1 (%) M2 (%) 

Macaxeira 25,00 25,00 

Água 42,86 42,86 

Mel 32,14 32,14 

Canela 1,16 0,28 

Erva doce  ----- 0,98 

Fonte: Autores, 2016 

 

Inicialmente as macaxeiras foram selecionadas, lavadas, sanitizadas com hipoclorito de 

sódio a 200 ppm por 15 minutos, foram novamente lavadas, descascadas e submetidas a cocção 

por 1 hora e 15 minutos, em seguida, foram cortadas em cubos e inseridas em frascos de vidros 

esterilizados. 

A erva doce e a canela foram acrescidas de água separadamente na proporção de 4:1 

(água/aromatizante) e submetida a cocção por 8 minutos. Após esse processo, os extratos 

permaneceram em fusão por 15 minutos em temperatura ambiente, e em seguida, foram filtrados 

para obtenção de um líquido límpido.  

Para desenvolvimento da calda da compota foram utilizados mel e água, essa mistura foi 

submetida a cocção a 75°C por 10 minutos, e esperou a mesma resfriar até 65°C. A calda foi 

acrescida do extrato de canela e erva doce e adicionada em um recipiente de vidro juntamente com 

a macaxeira, em uma proporção de 1:3 (macaxeira/calda). Em seguida, realizou-se a exaustão do 

produto para expulsar o ar de dentro do frasco. O produto foi submetido a cocção por 20 minutos 

a 100ºC, seguido de resfriamento imediato e armazenamento a temperatura de ± 2ºC. O fluxograma 

com as etapas de processamento da composta M1 e M2, estão apresentados na Figura 1 

 

Figura 1: Fluxograma do processamento da compota de macaxeira com aromatizantes naturais. 
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2.2 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial foi realizada na Universidade do Estado do Pará, campus XX – 

Castanhal, com 40 provadores não treinados. Cada provador recebeu duas amostras de Compota 

M1 e M2, junto com um copo de água mineral e uma ficha composta por uma escala hedônica 

ancorada pelos extremos “desgostei extremamente” (1) e “gostei extremamente” (9). Os atributos 

sensoriais analisados foram: cor, sabor, textura, aroma e impressão global. Além desta análise, 

também foi aplicado o teste de frequência de consumo, conforme Dutcosky, (2013). Os índices de 

aceitabilidade das compotas foram determinados pela média das notas dividido por 9 e multiplicado 

por 100%. 

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

Recepção e seleção

Lavagem e 
Sanitização

Descascamento

Corte

Cocção

Envase

Adição da calda

Exaustão

Tratamento térmico

Resfriamento

Armazenamento
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Os resultados foram tratados pela análise de variância (ANOVA), e as médias foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando o programa 

ASSISTAT versão 7.7. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes ao sabor, cor, aroma, textura e impressão global, bem como o 

índice de aceitabilidade das compotas M1 e M2, estão apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Resultados dos atributos sensoriais e índice de aceitabilidade das compotas M1 e M2 

Atributos sensoriais M1 M2 

Cor 6,78a
 7,08ª 

Sabor  5,78b
 7,20a

 

Textura 6,05a
 6,63ª 

Aroma 6,50b
 7,05a

 

Impressão global  6,75b
 7,28a

 

Índice de aceitabilidade 70,77% 78,27% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016); M1: Compota de macaxeira com aromatizante de canela; M2: Compota de Macaxeira 

com Aromatizante de Canela e Erva-doce. Letras iguais, na mesma linha, não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Conforme a Tabela 2, observa-se que a amostra com extrato de canela e erva-doce (M2) 

apresentou médias superiores em todos os atributos sensoriais analisados, e diferiu 

significativamente (p˂0,05) da amostra M1 em relação ao sabor, textura, aroma e impressão global. 

A diferença da amostra M2 se deu devido aos aromatizantes presentes na erva doce e na canela.  

Gruenwald (2000) e Robineau (1995), relataram que a erva doce possui 2 a 6% de óleo essencial, 

responsável pelo aroma e sabor característico, além de pequenas quantidades de álcoois, cetonas e 

hidrocarbonetos terpênicos. Cunha et al (2006), em seu estudo descreveram que a canela também 

possui composto aromáticos como o aldeído cinâmico. 

Em relação ao índice de aceitabilidade os valores encontrados foram 70,77% (M1) e 78,27% 

(M2). Segundo Minim (2013) um produto só pode ser considerado aceito pelos consumidores se o 

índice de aceitabilidade for no mínimo 70%, sendo assim, verifica-se que os dois produtos 

elaborados apresentaram porcentagens superiores ao mínimo exigido. Esta aceitabilidade deve-se 

provavelmente a adição de aromatizantes naturais presentes na canela e erva doce que contribuíram 

positivamente com as características sensoriais das compotas de macaxeira 
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Tabela 3 - Resultado da frequência do consumo de compota. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Pesquisa 

de campo 

(2016). 

Quanto a frequência de consumo (Tabela 3), verifica-se que 45% dos provadores raramente 

consomem compotas e 47,5% relataram que estava consumindo compota pela primeira vez, e 

apenas 2,5% relataram que consomem uma vez por semana.  

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os atributos sensoriais da compota de macaxeira com aromatizantes naturais 

M1 e M2 foram bem aceitos pelos provadores, pois apresentaram índices de aceitabilidade 

superiores a 70%. Desta forma, o produto mostrou-se viável ao processamento, além de ser uma 

nova opção para o consumo de macaxeira que é realizada principalmente na forma cozida/frita. O 

desenvolvimento das compotas de macaxeira também pode agregar valor à matéria-prima e 

aumentar a renda dos pequenos produtores. 
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RESUMO 

 

O presente artigo trata da implantação de ferramentas para o controle da qualidade em um 

estabelecimento de pequeno porte (venda de frutas e hortaliças) na cidade de Castanhal-PA por 

meio da análise via verificação in lócus das condições oferecidas. Objetiva contribuir para com a 

melhoria dos serviços prestados no que se refere a implementação de um plano de ação que, 

segundo a literatura especializada deveriam apresentar benefícios diferenciais como baixo preço, 

bom atendimento, conforto, higiene e segurança do estabelecimento, todos estes sendo 

enquadrados quando realizados de maneira adequada como pertencente ao pré-requisito qualidade 

(EMBRAPA, 2008). A intenção é avaliar se as ferramentas da qualidade a saber: i) lista de 

verificação, ii) diagrama de Pareto, iii) diagrama de Ishikawa e iv) 5W2H se congregam em 

elementos que possibilitam a minimização dos desperdícios de frutas e hortaliças. A metodologia 

de análise é de cunho quanti-qualitativo. Concluiu-se que estabelecimentos comerciais que não 

seguem normas e regras pré-estabelecidas visando a qualidade de seus produtos põem em risco a 

saúde de seus consumidores e colaboram para o aumento do desperdício de alimentos.  

 

Palavras-chave: Desperdício, qualidade, frutas e hortaliças. 

Área de Interesse no Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), um dos dez países que mais desperdiça comida em todo o mundo, em média, 

30% dos alimentos pós-colheita, no caso dos frutos, e 35%, de hortaliças (GANDRA, 2015).  

A este respeito, em abril de 2015 a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA promoveu uma oficina de "Redução de Perdas e Desperdícios e Segurança Alimentar 

e Nutricional" aberta para instituições públicas, privadas e do terceiro setor, sendo proposta a 
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realização de um diagnóstico mais recente sobre a questão de perdas e desperdício de alimentos no 

Brasil.  

Colabora com este estudo, dados da United States Departamet of agriculture - USDA (2014) 

estimando que entre 14 e 16% das frutas são desperdiçadas no varejo e pelos consumidores, assim 

como de 19 a 25% das verduras também são desperdiçadas pelos mesmos, dado verificado no ano 

de 2010 nos Estados Unidos. Sendo a deterioração apontada como o principal motivo do 

desperdício de frutas frescas e legumes segundo a Associação Brasileira de Embalagem - ABRE 

(2015).  

O consumo de frutas e hortaliças é importante para saúde da população, e, quando em 

quantidades adequadas podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer 

(LOCK, 2005). Porém, quando estes se apresentam contaminados acabam servindo como fonte de 

doenças, acarretando em prejuízos a saúde de seus consumidores. (EMBRAPA, 2008). 

Para satisfazer o consumidor, os comerciantes de frutas e hortaliças de pequeno porte devem 

apresentar benefícios diferenciais como baixo preço, bom atendimento, conforto, higiene e 

segurança do estabelecimento, todos estes sendo enquadrados quando realizados de maneira 

adequada como pertencente ao pré-requisito qualidade (EMBRAPA, 2008). 

Por meio da aplicação de quatro ferramentas do controle da qualidade a saber: i) lista de 

verificação, ii) diagrama de Pareto, iii) diagrama de Ishikawa e iv) 5W2H, o presente trabalho tem 

como objetivo contribuir para o alcance da qualidade dos serviços prestados por pequenos 

comerciantes de frutas e hortaliças através de um estudo de caso em um estabelecimento situado 

na cidade de Castanhal, PA visando a redução das perdas e desperdícios de frutas e hortaliças que 

quando comercializados de forma errada ocasionam problemas maiores como problemas com a 

saúde dos consumidores. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Presente artigo teve como objeto de estudo, do referido estudo de caso um 

estabelecimento de pequeno porte de venda de frutas e hortaliças, situado no bairro do salgadinho 

da cidade de castanhal- PA, ocorrido no dia 23 de junho de 2016 durante meio expediente do 

horário de vendas, visando a coleta de dados dos produtos ofertados.  
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Quanto à abordagem, o presente estudo foi considerado qualitativo e quantitativo, pois 

segundo Gil (2009), pesquisas quantitativas ressaltam objetividade, existência e uso de 

mecanismos de controle durante a pesquisa e apuram opiniões e atitudes explícitas através de 

instrumentos padronizados para análise do problema, e as pesquisas qualitativas interpretam os 

fenômenos através da observação ou percepção sensorial do pesquisador. Assim, a pesquisa teve a 

intenção de verificar as possibilidades de transformação dos custos gerados pela devolução de 

produtos à empresa em benefícios operacionais e financeiros, utilizando indicadores para melhoria 

contínua do processo de vendas e combate ao desperdício. 

Para entendimento do funcionamento das atividades, empregou-se o procedimento de 

observação, que permitiu a realização da lista de verificação. Esta, é estruturada de acordo as 

exigências de cada usuário, e por isso, mostra extrema elasticidade de preparação, utilização e 

interpretação, no entanto, não devem ser confundidas com checklists, que são listagens de itens a 

serem verificados (PALADINI, 1997). 

Com a coleta dos dados dispostos na lista de verificação foi possível fazer o uso de 

ferramentas gráficas como o Gráfico de Pareto, que serve para apontar quantitativamente as causas 

mais significativas, em sua ordem decrescente (SILVA, 1995) e com a identificação do problema 

de maior importância o diagrama de causa e feito de Ishikawa entra em operação como uma técnica 

simples e eficaz na enumeração das possíveis causas de um determinado problema (MARIANI, 

2005). 

É oportuno a partir da identificação do problema e de suas causas, o estabelecimento de 

ações corretivas e prioridade para o desenvolvimento e implementação dos trabalhos.  Para isso, a 

ferramenta da qualidade a ser utilizada chama-se “5W2H”, que funciona como um plano de ação 

simplificado: é uma ferramenta poderosa, que está à disposição de todos os colaboradores da 

organização (MARIANI, 2005). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Objetivando verificar os problemas encontrados no estabelecimento in lócus do estudo, 

apresentamos a tabela 1. 
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Tabela 1: Composição de dados referentes a checagem de problemas encontrados nos         produtos ofertados 

pelo estabelecimento. 

 

  

 

Danos Físicos 

 

Fungos 

 

Armazenamento 

Inadequado 

 

Pragas 

Abacate 2 unidades - - - 

Abacaxi - - - - 

Acerola 3 pacotes 1 pacote 40 pacotes - 

Alface - - 30 maços - 

Banana - - 5 cachos 1 

Batata - 15 unidades 150 unidades - 

Cebola - 20 unidades 60 unidades - 

Cenoura - 2 unidades 50 unidades - 

Chuchu - - 10 unidades - 

Côco - - 10 unidades - 

Couve - - 30 maços - 

Goiaba 12 unidades 34 unidades 40 unidades 3 

Maçã 2 unidades - - - 

Mamão - 2 unidades 16 unidades 3 

Maracujá 15 unidades 7 unidades 30 unidades 3 

Pepino - - 15 unidades - 

Pêra 4 unidades - - - 

Pimentão - - - - 

Repolho - 2 unidades 5 unidades - 

Tomate 20 unidades 40 unidades - - 

  Fonte: Elaboração própria, 2016.  

É oportuno registrar que foram utilizados para a análise vinte frutas e vinte hortaliças, sendo 

que dentre as duas classes de itens fornecidos pelo estabelecimento a classe das hortaliças foram 

responsáveis por mais de 70% na contabilidade do problema relacionado ao armazenamento.  

Observamos que a coleta de dados por meio da lista de verificação cumpriu com sua função 

quanto ao quesito que se refere a possibilidade de observação de maneira clara dos problemas, pois 

antes mesmo da utilização das informações adquiridas para a formulação do gráfico é possível 

identificar o problema de maior relevância, no caso o item armazenamento. Após a aplicação da 

lista de verificação, os dados obtidos nesta foram utilizados como elemento necessário a montagem 

do gráfico de Pareto. 

No que diz respeito a tradução dos dados da tabela 1, apresentamos a representação por 

meio do gráfico de Pareto dos problemas encontrados no estabelecimento em estudo. Para auxiliar 

Produtos 

Problemas 
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na priorização das ações de melhorias, as causas relacionadas às falhas internas, gerando a 

prioridade de correção dos desperdícios no processo. 

                         Gráfico 1: Analise A/B/C para os problemas julgados no estudo de caso. 

 

                         Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Ao realizarmos a análise do gráfico constatamos que o que podia ser observado na tabela 1 

é ressaltado, o armazenamento, o qual é o problema da qualidade mais trivial a ser resolvido dentre 

os demais evidenciados. Com a confirmação deste dado o passo seguinte foi a aplicação de uma 

ferramenta que permitiu a observação mais aprofundada do problema, no caso o diagrama de 

Ishikawa. 

Na perspectiva de registrar de forma clara o processo de identificação dos fatores 

construímos o gráfico 2, que apresenta dados em que dimensionamos as causas do problema de 

caráter emergencial a ser solucionado em questão.  
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Gráfico 2: Diagrama de causa e efeitos do armazenamento de frutas e hortaliças em estabelecimento    de 

pequeno porte.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A análise da aplicação dos 6M nos mostra as causas mais relevantes que ocasionam o 

problema crítico do processo. Foi constatada primeiramente, a falta de procedimento no método, 

devido a medição da maturação da grande maioria dos produtos oferecidos, estes que se mostraram 

em um índice elevando de senescência.  

No que diz respeito a esses itens, das as causas ilustradas no gráfico 2, é ressaltado a falta 

de treinamento do funcionário/dono (mão-de-obra) do local em estudo. Por conta da ausência de 

bom senso e entendimento sobre o assunto outras causas foram detectadas. A utilização de 

equipamentos desgastados, em estado precário de higienização e alocados em espaços 

inadequados.  

Relacionado a este fato, a visualização mais ampla mostra que o meio-ambiente abordado, 

assim como os equipamentos fogem do padrão necessário e mínimo para o estabelecimento da 

qualidade, quando este apresenta suas instalações de certa forma num estado de abandono, por 

constar paredes escuras, piso sem revestimento e escuro, com deficiência em limpeza, falta de 

circulação de ar, iluminação inadequada e percepção de condição de umidade muito elevada, ponto 

este muito importante para o segundo problema de maior relevância no gráfico 1, a proliferação de 

microrganismos nos produtos. Os fungos, principais deteriorantes dos vegetais, causam alterações 

nos alimentos, normalmente não transmitem doenças e possuem muita facilidade de se 

reproduzirem no ambiente. 
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Observamos também, que a falta de conhecimento sobre as características intrínsecas e 

extrínsecas dos produtos ofertados pelo estabelecimento contribuem muito para o problema 

desperdício em questão, a informação da vida de prateleira de frutas e hortaliças é vital neste 

quesito. Sendo mantidas sob ótimas condições frutas como a pêra duram cerca de sete dias, porém, 

nas presentes condições do estabelecimento essa deterioração é agravada. (ABRE, 2015).  

A este respeito, a falta de estudo do público consumidor relacionado com a quantidade de 

produtos comprados do fornecedor, é outra causa influente nas perdas. Quando acumulados, estes 

são expostos a um período de tempo maior do que o período de sua vida de prateleira por conta da 

ausência de saída, por esse motivo grande parte das frutas e hortaliças verificadas se encontravam 

em um nível de senescência muito alta no estabelecimento em estudo. 

Associado a isto, podemos perceber que o custo da má qualidade é o resultado oriundo do 

fato de uma organização não produzir corretamente seus produtos e ou serviços desde a primeira 

vez (JURAN, 1992). A avaliação dos custos, visando seu controle, é fator de sobrevivência de 

qualquer organização.  

Dessa forma, com a descriminação de maneira clara das causas do efeito selecionado 

mediante o gráfico de Ishikawa, fez-se necessária a aplicação do check list 5W2H, ferramenta 

utilizada como método para construir o plano de ação, exposto no quadro 1, que contribuirá com o 

alcance dos objetivos propostos. 

         Quadro 1: Proposta de plano de ação para a resolução do problema armazenagem. 

N° What 

(O quê?) 

Why 

(Por que?) 

How 

(Como?) 

Who 

(Quem?) 

When 

(Quando?) 

Where 

(Onde?) 

How much 

(Quanto 

custa?) 

1 Capacitação da 

mão-de-obra 

Não possui 

conhecimentos 

suficientes  

relacionados a 

área 

Sugerindo a 

participação 

em cursos 

específicos. 

 Graduanda

s do curso 

de 

Tecnologia 

de 

alimentos 

  

  

   1 mês 

 

 

No 

próprio 

estabele

cimento 

 

 

 

R$ 0,00 

2 Higienização 

do ambiente, 

utensílios e 

produtos. 

Estão com 

sujidades e 

propensos a 

contaminação 

constante 

Realizando 

uma 

higienização 

com produtos 

e 

equipamentos 

de limpeza. 

  

  

Proprietário 

  

  

  

7 dias 

 

 

No 

próprio 

estabele

cimento 

 

 

 

R$ 10,00 
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3 Melhorar as 

instalações 

O local não 

agrada os clientes 

e não se encontra 

adequado 

Reformando o 

estabeleciment

o 

Pessoas 

especializa

das 

  

6 meses 

  

No 

próprio 

estabele

cimento 

 

R$ 1.000,00 

      Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Os procedimentos no comercio de alimentos devem ser baseados nas boas práticas de 

fabricação e manipulação, para a garantia de armazenamento e vendas destes de forma segura. A 

presença de ferramentas adicionais básicas como essas, agrega valor aos insumos para atender 

satisfatoriamente seus clientes e seus objetivos organizacionais (CAMPÃO, 2012). 

Contribuindo para isso, o treinamento e conscientização dos responsáveis pelo local deve 

ser sugerido de forma a esclarecer a importância dessa etapa na qualidade do produto, bem como 

estimular a adoção de práticas que primem pela qualidade (OLIVEIRA, 2015).  

Desse modo, o primeiro passo a ser seguido no plano de ação estipulado como uma ação de 

médio prazo, é a capacitação do proprietário que desempenha um papel multifuncional no 

empreendimento por atuar tanto no gerenciamento como em frente a venda direta de seus produtos 

para com os clientes.  

Para a obtenção da qualidade assegurada, esses estabelecimentos que comercializam frutas 

e hortaliças devem seguir um programa de pré-requisitos, a implantação das Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) e os Procedimentos Padrões de Higiene Operacionais (PPHO) que identificam 

os perigos potenciais a segurança do alimento desde a obtenção das matérias primas até o consumo 

(BRASIL, 2006). 

Após a capacitação da mão-de-obra, os conhecimentos adquiridos através dessa ação devem 

ser aplicados para que se possa surgir realmente os resultados objetivados pelo estudo. Desse modo, 

o segundo passo a ser implantado como medida de curto prazo a higienização do ambiente, 

utensílios e produtos dispostos no estabelecimento e a longo prazo a melhoria das instalações por 

meio de reforma.  

A influência do Meio-ambiente é vital, ao coletar os dados foi possível observar que o local 

se apresentava totalmente fora dos padrões requeridos para o alcance da qualidade. Para que um 

estabelecimento seja adequando para a comercialização de frutas e hortaliças, é necessário que 

alguns itens da estrutura física sejam atendidos, visando a qualidade dos produtos expostos à venda 

e o conforto do cliente.  
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Dentre esses itens relacionados a causa “Meio-ambiente”, pisos e paredes devem possuir 

superfícies lisas, fáceis de limpar e feitas de matérias impermeáveis. Os tetos e paredes devem ser 

livres de umidade, apresentar ventilação suficiente, iluminação suficiente (natural ou artificial). As 

paredes devem ser pintadas com cores claras (internas e externas), assim como o telhado ser pintado 

de branco ajudando na redução de 3°C da temperatura do ambiente. (EMBRAPA, 2008). 

Aliados a esses, a EMBRAPA (2008) também demonstra que os equipamentos devem ser 

dispostos em estrados ou prateleiras na área de armazenamento desencostados do chão. No 

estabelecimento em estudo são utilizadas caixas de plásticos em substituição das de madeiras como 

o recomendando, porém, essas se encontravam em estado nada higiênico necessitando de limpeza 

e sanitização imediata. Já outros equipamentos como refrigeradores e estantes estão muito 

desgastados, devendo ser realizada a troca destes ou reforma. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os estabelecimentos de venda de frutas e hortaliças de pequeno porte normalmente 

possuem gestão e recursos humanos de caráter familiar. Esses pequenos comerciantes em grande 

parte, são desprovidos de recursos financeiros e humanos adequado para expandir ou mesmo 

subsistir em suas atividades, podem ter como fundamental estratégia a adoção de técnicas 

gerenciais que contribuam para o seu dia-a-dia na atividade em que estão envolvidos 

(BRASIL,2008). 

O objetivo proposto nesse estudo foi parcialmente alcançado por meio da aplicação das 

ferramentas básicas da qualidade e entrega de um plano de ação com a resolução para o problema 

de maior prioridade encontrado. As ferramentas utilizadas possibilitaram a identificação e análise 

das causas do grande desperdício em questão.  

Assim, para que o problema “armazenamento”, gerador das perdas e desperdícios de frutas 

e hortaliças seja solucionado, é necessária a aplicação dessas três medidas apresentadas no exposto 

estudo, com prazos diferentes (curto, médio e longo). O cumprimento de tais medidas propostas 

pelo plano de ação 5W2H acarretará em benefícios em diversos âmbitos.  

A melhoria do estabelecimento irá gerar lucro para o proprietário e uma melhor qualidade 

dos serviços oferecidos a seus clientes, que satisfeitos contribuirão para o aumento médio da 

demanda de clientes futuros. Porém, o fator de maior relevância desencadeado da ação de 
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capacitação da mão-de-obra, será a redução das perdas e desperdícios dos produtos ofertados, 

objetivo desejado pelo estudo, que ao se encontrarem em estado adequado de comercialização não 

ofereceram riscos à saúde de seus consumidores e não contribuem para o aumento da estimativa 

desse problema tão grande que é o desperdício de alimentos no Brasil.  

 

REFERÊNCIAS  

ABRE, O valor das embalagens flexíveis no aumento de vida útil e na redução do desperdício 

de alimentos. Outubro, 2015.  

 

BUZBY, J. C.; HODAN F. W.; FEFFREY, H. The Estimated Amount, Value, and Calories of 

postharvest food losses at the retail and consumer levels in the United States, Economic 

Information Bulletin, United States Departamet of agriculture, ii-33 (2014).  

 

CAMPÃO, C.A. de L. et al. Análise dos custos da qualidade: um estudo de caso em uma 

empresa alimentícia. Revista Espacios. Vol 33 (Nº 3), 2012.  

 

EMBRAPA. Manual para comerciantes e manipuladores de frutas, legumes e verduras: três 

passos para o sucesso das vendas. Rio de Janeiro, RJ: documentos 92, 2008.  

 

EMBRAPA. Segurança alimentar, nutrição e saúde: Especialistas discutem soluções para as 

perdas e desperdícios de alimentos no Brasil. Brasília, DF: notícias portal Embrapa, 2015.. 

 

GANDRA, A.  FAO quer reduzir a perda e o desperdício de alimentos no Brasil.   Rio de 

Janeiro, RJ. Abr, 2015.  

 

GIL, A. C. (2009); Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 12. Reimpressão. São Paulo: 

Atlas. 

 

JURAN, J. M. (1992). Planejando para a qualidade. São Paulo: Pioneira, 394p. 

 

LOCK, K.; POMERLEAU, J.; CAUSER L.; ALTMANN, D. R.; MCKEE, M. The global burden 

of disease attributable to low consumption of fruit and vegetables: implications for the global 

strategy on diet. Bull World Health Organ. 2005. 

 

MARIANI, C.A. Método pdca e ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos 

industriais: um estudo de caso. RAI - Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 2, n. 

2, p. 110-126, 2005. 

 

OLIVEIRA, N.C.T; CAMPOS, R. M. de L. Utilização das ferramentas de gestão de qualidade 

em frigorífico de abate de bovinos para exportação. Revs. Eletrônica nutritime. Petrolina/PE:  

Artigo 301 Volume 12 - Número 02– p. 4016– 4029- março/abril 2015.  

Paladini, E.P. (2004); Gestão da qualidade: teoria e prática. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 339 p. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

310 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

 

STEFAN, V. et al. Avoiding food waste by Romanian consumers: The importance of planning 

and shopping routines. Food Quality and Preference. 28.1 (2013): 375-381. 

 

SILVA, D. C. Metodologia de análise e solução de problemas: curso de especialização em 

qualidade total e marketing. Florianópolis: Fundação CERTI, 1995. 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

311 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO DE IOGURTE SEMIDESNATADO DE MANGA PRODUZIDO COM 

LEITE BOVINO ORIUNDO DO NORDESTE DO PARÁ  

 

Priscilla Andrade Silva1, João Paixão dos Santos Neto2, Rodrigo Oliveira Aguiar3, Pamela 

Stephany Jennings Cunha4, Leonardo da Costa Carréra4, Priscilla Diniz Lima da Silva 

Bernardino5.   

 
1 Drª. Agronomia (Produção Vegetal). Profª. Substituta da Universidade Federal Rural da 

Amazônia - UFRA. priscilla.andrade@ufra.edu.br  
2 Doutorando em Agronomia (Produção Vegetal). UNESP – Campus Jaboticabal. 

3 M.Sc. Biotecnologia Aplicada  Agropecuária (UFRA). Embrapa Amazônia Oriental.   
4 Alunos do Curso de Graduação em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 
5 Drª. Engenharia Química. Profª Pesquisadora da Universidade Federal Rural da Amazônia.   

 

RESUMO  

 

Excelente fonte de vitamina A e C, a manga apresenta quantidades significativas de vitaminas do 

Complexo B e sais minerais como Cálcio e Fósforo. Do ponto de vista das propriedades funcionais, 

o iogurte de frutas tem sido altamente recomendado pela sua riqueza em múltiplas vitaminas, 

minerais e outras substâncias indispensáveis à alimentação humana. O objetivo deste trabalho foi 

elaborar e caracterizar um iogurte semidesnatado com xarope de polpa de manga, bem como 

verificar se o mesmo se encontra nos padrões da legislação brasileira vigente. O leite foi submetido 

à pasteurização a 90°C por 2 minutos, resfriamento rápido a 43ºC, inoculação de cultura láctica, 

acompanhamento da fermentação até 80°D e refrigeração a 8°C, pertinente a seguinte formulação: 

20% de polpa de manga, 4% de leite em pó e 3% de cultura láctica. Ao iogurte foi adicionado a 

calda de manga, contendo: 20% de polpa de fruta, 40% de açúcar e 10% de água. Para a avaliação 

físico-química, foram realizadas análises de pH, acidez total titulável em ácido cítrico e lático, 

sólidos solúveis, proteínas, lipídios, açúcares totais e redutores e vitamina C. Como resultado para 

a polpa de manga e para o iogurte formulado obteve-se os seguintes valores respectivos, pH 3,19 

e 4,51; acidez titulável 1,14 e 0,70 g/100g; sólidos solúveis 14,35 e 24,75 ºBrix; proteínas 0,20 e 

4,93 g/100g; lipídios 5,10 e 0,62 g/100g; açúcares totais 12,37 e 16,46; açúcares redutores 4,08 e 

6,93 g/100g e vitamina C 78,01 e 59,02 mg/100g de ácido ascórbico. Logo, obteve-se com o iogurte 

semidesnatado sabor manga um produto com elevados teores de vitamina C e proteínas e dentro 

dos padrões da legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Búfalas. Frutas. Lácteos. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO LEITE 

O leite é um composto de água, proteínas, açúcares, minerais, gorduras e vitaminas. A 

proteína do leite é necessária para a formação e reparo do tecido muscular, a gordura e o açúcar 
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são fontes de energia, os minerais, especialmente o cálcio, são importantes na formação dos ossos 

e dentes, principalmente em crianças e mulheres grávidas (BEZERRA, 2008). 

As principais vitaminas encontradas no leite são as do complexo B, C (hidrossolúveis), A, 

D, E e K (lipossolúveis), sendo que as A, D e K são em pouca quantidade, dependendo da raça do 

animal e da alimentação deles (SILVA; FALCÃO FILHO, 2013). 

De acordo com Silva e Falcão Fialho (2013), o leite também é uma rica fonte de riboflavina, 

estando também presente a niacina, o ácido pantotênico e a piridoxina. 

 Por causa dos seus valores nutricionais, o leite sempre foi muito consumido e, 

principalmente, o de vaca, porque ele apresenta uma alta quantidade de proteínas e essas possuem 

elevada qualidade, pois são formadas por diversos tipos de aminoácidos essenciais (TRONCO, 

2008). 

 O leite bovino também é bastante importante economicamente, pois passou a ser alimento 

imprescindível do homem e é utilizado em grande escala como alimento puro ou para a fabricação 

de derivados, os quais também são amplamente aceitos pelos consumidores (SILVA; FALCÃO 

FILHO, 2013). 

 Outra importância do leite é o uso da lactose pela microflora intestinal, que resulta na 

produção do ácido láctico e na diminuição do pH, o que promove o desenvolvimento desta na 

forma lactofílica desejável, inibindo o desenvolvimento de bactérias patogênicas e que causam a 

putrefação (TRONCO, 2008). 

E, segundo Vania Maria Tronco (2008), o valor nutritivo do leite também é ocasionado pela 

forma e distribuição, equilibradas, com que os elementos que o compõem se encontram, fazendo 

com que ele seja o alimento de mais fácil digestão pelo organismo humano, tornando-o ímpar neste 

quesito e fazendo com que ele seja o melhor e mais completo alimento ou matéria-prima. 

 

1.2 MANGA 

 

A manga (Mangifera indica L.) é considerada uma importante fruta tropical por seu 

excelente sabor, aroma e coloração característicos, mas, que devido a sua sazonalidade, torna viável 

sua industrialização, visando a um melhor aproveitamento e diminuição das perdas de produção 

(BRUNINI et al., 2002). É uma fruta que tem grande aceitação no mercado, além de ser rica em 

vitamina C, apresentando valores que variam de 66,5 mg. 100 g-1, na fruta “verde”, 43,0 mg. 100g-
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1 na fruta madura, mas podendo chegar a 10 mg.100g-1, dependendo da variedade (BENEVIDES 

et al., 2008). 

A polpa de manga tem grande importância como matéria-prima em indústrias de conservas 

de frutas, que podem produzi-las durante as épocas de safra, armazená-las e reprocessá-las em 

períodos mais propícios, ou segundo a demanda do mercado consumidor, como doces em massa, 

geleias, sucos e néctares. Ao mesmo tempo também são comercializadas para outras indústrias que 

utilizam a polpa de fruta como parte da formulação de iogurtes, doces, biscoitos, bolos, sorvetes, 

refrescos e alimentos infantis (BENEVIDES et al., 2008). 

No Brasil, a legislação (BRASIL, 2000) que trata de polpa ou purês é direcionada ao 

consumo como bebida, ou seja, avaliado com base nos indicadores do suco de manga. A polpa de 

frutas é definida como o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos 

polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais 

proveniente da parte comestível do fruto, devendo apresentar cor amarela, sabor doce, levemente 

ácido, além de sabor e aroma próprios da fruta.  

 

1.3 IOGURTE 

 

O iogurte é um produto alimentício muito apreciado e consumido, oriundo de processo 

fermentativo por bactérias específicas, com consequente diminuição do pH, que modifica suas 

propriedades sensoriais (ORDÓÑEZ-PEREDA et al., 2005). As bactérias mais utilizadas pela 

indústria de alimentos são Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, embora algumas 

bifidobactérias e leveduras, também, sejam empregadas (PIMENTEL, 2005).  

No iogurte, a lactose (açúcar característico do leite) já foi fermentada pelas bactérias e, por 

isso, indivíduos com intolerância à lactose podem consumir iogurtes sem que este lhes cause 

desconforto ou transtornos gastrointestinais. Assim, surge como uma boa alternativa a quem não 

gosta ou não tolera leite (PINTO, 2008). 

O iogurte, principalmente se não for açucarado, é um alimento com elevado valor 

nutricional. A sua composição nutricional é muito semelhante à do leite, e contém: moderada 

densidade energética (reduzida ou moderada quantidade de calorias fornecida por 100g de 

alimento), proteínas de elevado valor biológico, vitaminas (especialmente, riboflavina e vitamina 
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B12), minerais e gordura de composição semelhante à do leite em quantidade variada (PINTO, 

2008). 

A flora bacteriana abundante e ativa, existente no iogurte, confere-lhe outros benefícios, 

incluindo: melhoria de digestão, estimulação da flora intestinal, reforço da resistência natural a 

doenças infecciosas do trato gastrointestinal, e regulação do trânsito intestinal (PINTO, 2008). 

Em geral, os derivados lácteos disponíveis utilizam sabores de frutas temperadas e a 

Amazônia oferece frutas com sabores e aromas diferenciados e, dentre elas, a manga, com grande 

quantidade de polpa, aroma e cor agradáveis, além da aparência exótica, rica em carotenoides e 

carboidratos (BRANDÃO et al., 2003). 

Sendo assim, a elaboração e avaliação de novos tipos de iogurtes são de extrema 

importância, já que este é um alimento muito consumido e altamente nutritivo e por, também, 

agregar valor à manga, que pode ser processada como polpa ou adicionada ao iogurte, dessa forma, 

melhorando suas características organolépticas e nutricionais, pela adição de fibras e vitaminas 

(FERREIRA, 2005). 

O trabalho teve como objetivo analisar as características físico-químicas do iogurte 

semidesnatado elaborado com leite bovino produzido no nordeste do Pará com adição de xarope 

de polpa de manga, e compará-lo com a legislação brasileira vigente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)- Campus 

Belém, nas dependências do laboratório de Bioquímica. O leite da espécie bovina utilizado no 

experimento foi procedente de vacas, oriundas do Município de Castanhal-PA, obtido através da 

ordenha mecânica em condições higiênicas adequadas. Os frutos da manga, variedade Tommy 

Atkins foram obtidas no mercado local da cidade de Belém-PA. 

O leite foi submetido à pasteurização a 90°C por 2 minutos, resfriamento rápido a 43ºC, 

inoculação de cultura láctica, acompanhamento da fermentação até 80°D e refrigeração a 8°C, 

pertinente a seguinte formulação: 20% de polpa de manga, 4% de leite em pó e 3% de cultura 

láctica.  
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Ao leite pasteurizado e resfriado foram adicionados o leite em pó, a cultura láctica 

industrial, sob agitação. Levando-se a estufa até 80°D, seguido de refrigeração e adicionado a calda 

de manga, contendo: 20% de polpa de fruta, 40% de açúcar e 10% de água.  

A polpa de manga e o iogurte saborizado com calda de manga foram submetidos à 

caracterização físico-química, sendo analisados quanto ao pH (AOAC, 1997), acidez titulável 

(AOAC, 1997), sólidos solúveis (AOAC, 1997), proteínas (AOAC, 1997), lipídios (AOAC, 1997), 

açúcares totais e redutores (por LANE e EYNON (titulação de oxi-redução), segundo AOAC, 

1984), e vitamina C, segundo método da AOAC, 1984, modificado por Benassi (1990). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da caracterização físico-química da polpa de manga e do iogurte 

semidesnatado de manga podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química da polpa de manga e do iogurte formulado, em base úmida. 

Determinação Polpa de Manga Iogurte de Manga 

pH 3,19 ± 0,06 4,51 ± 0,07 

ATT (g/100g) 1,14 ± 0,16 0,70 ± 0,01 

Sólidos solúveis (ºBrix) 14,35 ± 0,13 24,75 ± 0,43 

Proteínas (g/100g) 0,20 ± 0,02 4,93 ± 0,04 

Lipídios (g/100g) 5,10 ± 0,05 0,62 ± 0,02 

Açúcares totais (g/100g) 12,37 ± 0,03 16,46 ± 1,34 

Açúcares redutores (g/100g) 4,08 ± 0,04 6,93 ± 0,27 

Vitamina C (mg/100g) 78,01 ± 0,02 59,02 ± 0,03 

 

Os valores representam as médias de três replicatas ± desvio padrão. % Acidez Total Titulável (ATT) 

expresso em ácido cítrico para a polpa de manga e ácido lático para o iogurte formulado.   

 

 

O Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Polpa de 

Manga (BRASIL, 2000) estabelece parâmetros físico-químicos como: pH mínimo de 3,30 e 

máximo de 4,50; sólidos solúveis totais em °Brix, a 20 °C: mínimo de 11,0; acidez total expressa 

em ácido cítrico (g.100 g–1): mínimo de 0,32; açúcares totais, naturais da manga (g.100 g–1): 

máximo de 17,0; sólidos totais (g.100 g–1): mínimo de 14,0. Logo, os valores encontrados para a 
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polpa avaliada encontram-se dentro dos valores estabelecidos pela legislação vigente. Benevides 

et al. (2008) encontraram valores próximos ao avaliarem os parâmetros físico-químicos em mangas 

da variedade Ubá, pH  3,70; acidez titulável 0,80 g/100g ácido cítrico; sólidos solúveis 14 ºBrix. 

Conforme a Tabela 1, o pH na amostra de iogurte foi de 4,51, este valor é superior aos 

valores de pH encontrados por  Silva et al. (2012), que foi de 3,57 a 4,03. O pH é importante, uma 

vez que o iogurte com baixa acidez (pH > 4,6) favorece a separação do soro, porque o gel não foi 

suficientemente formado, por outro lado, em pH < 4,0 ocorre a contração do coágulo devido à 

redução da hidratação das proteínas, ocasionando também o dessoramento do produto 

(BRANDÃO, 1995). Os valores de pH implicam ainda na atividade metabólica das bactérias, o 

que pode favorecer um grupo de micro-organismos em detrimento do outro. No caso da 

fermentação do iogurte bactérias do gênero Lactobacilos crescem e toleram pH mais baixos do que 

as pertencentes ao gênero Estreptococos (MOREIRA et al., 1999). 

Em relação à acidez do produto analisado, o valor médio verificado foi de 0,70 g.100g-1 de 

ácido lático. O valor de acidez verificado encontra-se de acordo com o estabelecido pela legislação 

brasileira em vigor, que é de 0,6 a 1,5 g.100g-1 (BRASIL, 2001). Segundo Souza (1991), a faixa 

ideal de acidez fica entre 0,7 a 0,9 g.100g-1 mesmo que os valores mais comuns encontram-se na 

faixa entre 0,7 e 1,25 g.100g-1 e o resultado da analise de acidez encontrado neste trabalho ficou 

dentro deste intervalo. Silva et al. (2012) também verificaram intervalo entre 0,75 e 1,08 g.100g-1 

para iogurtes de produção caseira comparados aos industrializados da região de Santa Maria-RS. 

De acordo com os resultados, o valor de sólidos solúveis (24,75 ºBrix) está dentro da faixa 

encontrada (20,2 a 30,1 ºBrix) por Machado et al. (2011) ao elaborarem formulações de iogurte 

com diferentes porcentagens de xarope de caju.  

 O teor de proteína encontrado nessa amostra de iogurte foi de 4,93 g.100g-1, apresentando-

se acima do teor de proteína mínimo exigido pela RIISPOA no artigo 476 (BRASIL, 1998), que é 

de 3,6 g.100g-1, no iogurte natural. Como também se encontram acima do mínimo exigido na tabela 

de composição de alimentos Taco (2006), que é de de 4,1 g.100g-1 para iogurtes.  

O teor de lipídios encontrado na amostra de iogurte foi de 0,62%, sendo este valor menor  

que o mínimo permitido para iogurtes integrais, segundo o Padrão de Identidade e Qualidade para 

leites fermentados (BRASIL, 2000), valores de gordura compreendidos entre 0,6 e 2,9%, trata-se 

de iogurte parcialmente desnatado. Alterações no teor de gordura podem informar sobre a 
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fermentação no rúmen e o funcionamento do manejo alimentar do animal, onde esse alimento é na 

sua maioria com forragens, como a maioria dos vegetais, apresentam baixos teores de gordura e 

com isso o teor de gordura se apresenta em baixa. Grande parte das teorias propostas para a queda 

de gordura do leite deve-se à baixa quantidade de precursores lipídicos na alimentação do gado 

(MESQUITA et al., 2012). 

Com relação ao teor de açúcares redutores e totais, o iogurte avaliado, quando comparado 

apresentou valores médios de açúcares de 16,46 g.100g-1 para os toais e 6,93 g.100g-1 para os 

redutores, visto a adição de geleia de fruta, que por apresentar elevado teor de sacarose, pode ter 

contribuído para o aumento dos teores deste parâmetro no produto avaliado. Queiroga et al. (2011) 

verificaram valor médio de 8,40 g.100g-1 de açúcares totais em iogurte adicionado de geleia de 

maracujá. 

O valor de vitamina C (Tabela 1) encontrado pode ser considerado satisfatório, uma vez 

que, o teor de vitamina para o a polpa de manga foi de 78,01 mg.100g-1, e o resultado obtido para 

o iogurte elaborado obteve média de 59,02 mg.100g-1 , isto significa que houve perda apenas de 

25% durante o tratamento térmico, e apesar do ácido ascórbico ser termosensível.  

 

4. CONCLUSÕES 
  

 De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar que o iogurte formulado e analisado 

apresentou valores de pH, acidez, proteínas e lipídios dentro de valores permitidos pela legislação 

e de acordo com valores encontrados por outros autores. Logo, obteve-se com o iogurte 

semidesnatado sabor manga um produto com boas características nutricionais, com elevados teores 

de vitamina C e proteínas. 
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RESUMO  

  

No processamento de algumas frutas para a produção de subprodutos, a maioria das substâncias de 

interesse está presente em partes que normalmente são descartadas como as cascas, sementes e 

bagaço, resultando em um enorme volume de resíduo, quando processados adequadamente, podem 

ser aproveitadas principalmente como fonte de alimentação. O taperebá é um fruto rico em 

carotenóides, açúcares taninos, vitamina C e alto teor de provitamina A. A maioria dos processos 

de concentração de suco utilizam técnicas de evaporação para remover a maior parte da água 

contida no suco. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um suco concentrado de resíduo 

da casca de taperebá. O desenvolvimento do suco concentrado do resíduo foi realizado em escala 

laboratorial. Para avaliar as formulações foram realizadas análises físico-químicas, sensoriais e 

intenção de compra. Os resultados das análises físico-químicas do resíduo e suco concentrado 

foram: (24,87) acidez titulável para ambas, (11,90 e 19,67) sólidos solúveis e (1,83 e 1,50) vitamina 

C, respectivamente. Observou-se que não houve diferença significativa na análise sensorial entre 

as médias (p>0,05), para os atributos para o suco concentrado de resíduo sólido de taperebá. O 

percentual de sabor residual foi de 57% para opção não. Para a intenção de compra 80% dos 

provadores “certamente compraria” o produto. O produto apresentou um índice de aceitabilidade 

de 88,70%. Conclui-se que o suco concentrado de resíduo de taperebá desenvolvido apresentou 

grande potencial como opção de concentrado líquido para refresco.   

 

Palavras-chave: Taperebá. Suco concentrado. Resíduo.  

 
Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

  

 

1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil destaca-se como o terceiro maior produtor mundial de frutas tropicais, 

apresentando condições edafoclimáticas favoráveis à adaptabilidade para uma ampla 

variedade e espécies frutíferas (BRASILIAN FRUIT, 2013). De acordo com Marques (2013), 

mailto:patricialealta@gmail.com
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durante o processamento de algumas frutas para a produção de subprodutos, a maioria das 

substâncias de interesse está presente em partes que normalmente são descartadas como as cascas, 

sementes e bagaço, resultando em um enorme volume de resíduo, acarretando em impactos 

ambientais negativos e altos investimentos para o tratamento dos mesmos. No entanto, quando 

processados adequadamente, podem ser aproveitadas principalmente como fonte de alimentação 

(VIEIRA, 2014). 

O taperebá (Spondias mombin L.) é uma fruta originaria da América tropical, não sabendo 

precisamente sua região de origem, ocorre comumente no estado silvestre na região amazônica. De 

acordo com Mattietto (2005), o taperebá Spondias mombin L.)  (Spondias mombin L.) (Spondias 

mombin L.) é um fruto rico em carotenóides, açúcares taninos, vitamina C e alto teor de provitamina 

A. Pode ser consumido tanto in natura, como na forma de sucos, sorvetes, picolés, cremes e 

mousses, tornando-se viável sua exploração agroindustrial, devido à crescente demanda nas regiões 

do Norte e Nordeste do Brasil (AZEVEDO, 2004) 

 O fruto apresenta alto teor de umidade em sua composição, valores que variam de 75% a 

93%, por esse motivo a conservação do fruto não é econômica (KESHANI et al., 2012). A maioria 

dos processos de concentração de suco utilizam técnicas de evaporação para remover a maior parte 

da água contida no suco. De acordo com a Portaria nº 544, de 16 de novembro de 1998, concentrado 

líquido para refresco é a bebida que contiver suco, ou polpa de fruta, ou extrato vegetal ou parte do 

vegetal, açúcar e água potável, preparada através de processo tecnológico adequado, que assegure 

a sua apresentação e conservação até o momento de consumo (BRASIL, 1998).  

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um concentrado líquido para refresco 

líquido para refresco de resíduo de taperebá que atenda aos requisitos de aceitação dos 

consumidores dos consumidores. 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do suco concentrado foi utilizado como matéria-prima a casca de 

taperebá adquirida em uma associação de quilombolas localizada na Comunidade do Cururú, 

Salvaterra, ilha de Marajó, Pará. Posteriormente, encaminhadas em saco de polietileno ao 

laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – UEPA, campus XIX. 
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As etapas de processamento para obtenção do concentrado líquido para refresco de resíduo 

de taperebá podem ser observadas a partir do fluxograma na Figura 1. 

 
Figura 1. Fluxograma do processo do concentrado líquido para refresco de resíduo de taperebá. 

   Fonte: Autores, 2016. 

 

Inicialmente, todos os equipamentos e utensílios foram submetidos à esterilização, 

higienização e desinfecção com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm e a matéria prima a 50 

ppm, seguido de lavagem com água destilada para retirada de resíduo de cloro. Logo após, realizou-

se o processo de extração para a separação do suco contido na casca de taperebá, em seguida a 

filtração para retenção do bagaço remanescente. Posteriormente, iniciou-se o processo de 

concentração por banho maria a 70ºC/30 min e envazou-se o produto em garrafas de vidro 

previamente autoclavadas e foram armazenados em temperatura ambiente de 26ºC até a realização 

das análises.   

A análise sensorial foi realizada por uma equipe de 30 provadores não treinados, de ambos 

os sexos. Através do teste, foi avaliada a aceitação do produto em relação ao aroma, sabor, 

aparência, textura; consistência; e impressão global. Além da análise de percepção residual com 

escalas de “sim’ ou “não”. O método de aceitabilidade consiste de uma escala hedônica estruturada 

que varia de “desgostei muitíssimo” (1) até “gostei muitíssimo” (9). Também foi realizada a 

intenção de compra que varia de “Com certeza compraria o produto” (1) até “Com certeza não 
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compraria o produto” (3).  A aceitação foi avaliada através de escores médios de cada atributo e do 

cálculo de índice de aceitabilidade (IA) de acordo com os métodos descritos por Dutcosky (2007).  

 As análises físico-químicas do concentrado líquido de resíduo de taperebá foram realizadas 

segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL,2008), compreendendo pH, acidez e sólidos 

solúveis (ºBrix). Para determinação de vitamina C foi empregado o método de idiometria, segundo 

Silva (1995). Os resultados foram analisados utilizando-se o Programa Assistat (Versão 7.7  beta) 

(SILVA, 2016). 

  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os resultados dos parâmetros físico-química do resíduo de taperebá 

(Spondias mombin L.). 

   

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos do resíduo de taperebá. 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Autores, 2016. 

 

 

O valor de sólidos solúveis encontrado para o resíduo de taperebá foi 11,90%. Este resultado 

está próximo dos encontrados por Bezerra et al. (2010), em estudo realizado com frutos de taperebá, 

onde encontrou valores de 11,13 e 10,13% na polpa. No entanto, Brito et al. (2005) encontraram 

valores superiores de 12,5 e 11,80%, valores esses próximos a encontrados no presente trabalho.    

Em relação à acidez titulável, o presente trabalho apresentou valor de 1,59% de ácido cítrico 

compatível com os reportados por Barreto et al. (2005) e Brito et al. (2005), encontraram valores 

entre 1,28 a 2,08% em ácido cítrico, respectivamente.   

Os valores obtidos no presente trabalho em relação a vitamina C para casca de taperebá foi 

de 35,23 mg/100g de casca, valor esse próximo dos encontrados por Grigio et al. (2012), em estudo 

para determinar o ponto de colheita de taperebá (Spondias mombin L.), de 24 e 34 mg/100 mL de 

Descrição Casca de taperebá 

Vitamina C (mg/g) 35,23±0,03 

S.S (%)  11,90±0,00 

A.T.T (ác cítrico %) 1,59±0,04 
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polpa. As propriedades físico-químicas dos frutos podem ser influenciadas pelo clima, região e 

solo apresentando características próprias. 

Os resultados das análises físico-químicas do concentrado líquido para refresco de resíduo 

de taperebá estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas do concentrado líquido para refresco de resíduo de 

taperebá.  

 

 

 

 

 

             Fonte: Autores, 2016. 

 

O resultado de sólidos solúveis foi de 16,33 %. Costa et al. (2012) encontraram para suco de 

cajá valor de 16%, o mesmo encontrado no presente estudo. Para acidez foi de 1,53% de ácido 

cítrico, resultado que se aproximou ao encontrado por Damiani et al. (2011), que encontrou valor 

de 1,83 para néctar de cajá-manga com hortelã. O valor de vitamina C apresentou redução 

comparado com o resíduo, devido a temperatura empregada no processo que pode degradar e 

influenciar em sua diminuição. 

 Os resultados dos escores médios obtidos na avaliação sensorial de concentrado líquido de 

resíduo de taperebá, quanto aos atributos (aroma, sabor, aparência, textura, consistência, cor e 

impressão global) pelo teste de médias de Tukey, encontram-se apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Comparação entre as médias dos atributos para concentrado líquido de resíduo de taperebá. 

     

Análises Concentrado líquido de 

resíduo de taperebá 

Vitamina C (mg/mL) 26,42±0,00 

S.S (%)  16,33±0,5 

A.T.T (ác cítrico %) 1,53±0,00 

Atributos  Concentrado liquido de resíduo 

de taperebá 

Aroma 7,77a±1,2 

Sabor 8,33a±0,8 

Aparência  8,20a±0,8 

Consistência 8,10a±1,3 
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*Médias com letras iguais se diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tykey ao nível 

 de 5% de probabilidade. Fonte: Autores, 2016. 

 

Observou-se que não houve diferença significativa entre as médias, a p≤ 0,05. Os atributos 

apresentaram médias iguais ou superiores a 7,7, atribuídas pelos provadores. As maiores médias se 

apresentam nos atributos sabor, aparência e cor e para aroma, consistência em 7,7. Segundo Rizzon 

(2007), o calor além de destruir o microrganismo favorece a estabilidade protéica, provocando 

perdas de aroma pela evaporação de compostos aromáticos. 

Para o sabor residual de concentrado líquido de resíduo de taperebá, os resultados estão 

apresentados na Figura 2. 

 

 Figura 2. Resultados para sabor residual de concentrado líquido de resíduo de taperebá.    

 

 
                        Fonte: Autores, 2016. 

 

Os resultados em relação ao sabor residual demonstram que 57% dos provadores não 

sentiram sabor residual no concentrado líquido de resíduo de taperebá, indicando assim que o 

produto apresentou sabor semelhante aos sucos concentrados. 

43%

57% Sim

Não

Cor 7,77a±1,2 

Impressão Global 7,80a±1,3 
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Para intenção de compra do concentrado líquido de resíduo de taperebá, os resultados estão 

representados na Figura 3. 

 

Figura 3. Resultados para intenção de compra do concentrado líquido de taperebá. 

 

        Fonte: Autores, 2016. 

 

 

De acordo com os resultados do teste de intenção de compra, 80% dos julgadores, 

“certamente comprariam” o produto caso estivesse disponível nos supermercados. O índice de 

aceitabilidade foi de 88,70% pelos provadores. De acordo com Dutcosky (2007), para um produto 

ser considerado aceito deve alcançar no mínimo 70% de aceitação, comprovando que os resultados 

obtidos classificam o produto como excelente. 

 

4. CONCLUSÕES  

   
 Os resultados obtidos demonstram que a elaboração de suco concentrado de resíduo de 

taperebá apresentou potencial como opção de concentrado líquido para refresco. O produto 

encontrou-se dentro dos padrões físico-químicos descritos pela legislação vigente, além de 

apresentar boa aceitação, sendo assim um produto viável que pode reduzir os impactos ambientais 

causados pelo acúmulo deste resíduo na indústria.  
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar o consumo de carnes e ovos no município de Salvaterra, 

analisando a frequência de consumo semanal. Para caracterizar o consumo de cada entrevistado, 

utilizou-se um questionário de frequência alimentar, onde havia perguntas referentes aos dados 

pessoais e frequência do consumo de carne bovina, bubalina, suína, frango, pescado, caranguejo, 

camarão e ovos de galinha e de codornas. Segundo os dados coletados os alimentos mais 

consumidos pelos adultos e idosos todos os dias foram pescado (33,3 e 26,7%) e ovos de galinha 

(36,7 e 10%), respectivamente. Já 20% dos adultos e idosos consomem 4 a 6 vezes na semana 

frango. Os adultos e idosos consomem 43,3 e 23,3% carne bubalina por pelo menos 2 vezes na 

semana, respectivamente, sendo a região considerada umas das principais produtoras de bubalinos 

do país. Com relação aos alimentos não consumidos 63,3 e 46,7% dos entrevistados disseram não 

consumir carne suína e 73,3 e 63,3% ovos de codorna, segundo os entrevistados adultos e idosos, 

respectivamente. Conclui-se que os adultos e os idosos consomem uma grande quantidade de 

pescado, carne bubalina e ovos de galinha, alimentos ricos em proteínas de extrema importância 

para alimentação humana e fontes de vitaminas. Porém percebeu-se pouco consumo para as outras 

carnes estudadas como de frango, caranguejo, camarão, carne bovina e ovos de codorna no 

município. 

 

Palavras-chave: Carne e ovos. Consumo. Salvaterra. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As dificuldades para motivar os indivíduos a alterar o seu consumo alimentar têm sido muito 

estudadas, devendo-se considerar a complexa gama de fatores ambientais, nutricionais, 

psicológicos, sociais e culturais envolvidos nesse comportamento. Uma das maiores barreiras para 

a prática de mudanças na dieta é a crença de que não há necessidade de alteração dos hábitos 

alimentares, decorrente, na maioria das vezes, de uma inadequada interpretação do próprio 

consumo de alimentos. Em diversos países, observa-se alta prevalência de indivíduos que 
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acreditam não ser necessário alterar sua dieta, por já possuírem uma alimentação saudável (TORAL 

et. al., 2006).    

O ovo, um alimento de fácil acesso e baixo valor calórico, é uma das poucas fontes exógenas 

de vitamina D e K (HERRON & FERNANDEZ, 2004). Nutricionalmente com menos de 10% da 

ingestão diária de energia e vitamina B6, 10 a 20% do total de ácido fólico, gordura saturada e poli-

insaturada e de 20 a 30% de vitamina A, E, B12 (SONG & KERVER, 2000). 

No Brasil, segundo dados da União Brasileira de Avicultura (UBA), a média per capita de 

consumo é de 141 unidades; o campeão mundial em consumo de ovos/ano é o México, com média 

de 360 unidades, seguido pelo Japão (347) e pela China (310) (ANTON et al., 2006). 

Souza et al., (2011) estudaram projeções brasileiras de produção, consumo, exportação e 

preço médio de exportação para as carnes (bovina, suína e frango) e observaram que a carne de 

frango é a mais produzida, consumida e exportada, e a bovina, a mais valorizada no mercado 

externo.  

Segundo Montebello et al. (2009) em termos nutricionais, a carne representa fonte muito rica 

de proteínas de alto valor biológico, o que significa ser nutricionalmente completa por conter 

aminoácidos essenciais. São também ricas em vitaminas hidrossolúveis do complexo B (tiamina, 

riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico, ácido pantotênico e cobalamina), além da vitamina 

A, do grupo lipossolúvel, biologicamente ativa apenas em alimentos de origem animal. A vitamina 

E, considerada antioxidante, é encontrada em maior quantidade nas carnes bovinas. Além disso, as 

carnes são ricas em minerais como o ferro, que é um elemento fundamental na formação da 

hemoglobina do sangue. A carne bovina é também fonte muito rica de zinco e cálcio. 

   O Brasil hoje passa por modificações no cenário mundial, devido à crise, dessa 

forma promovendo alterações na vida, na saúde do brasileiro, o que na maioria das vezes não é 

positivo. Para que exista uma alimentação saudável é necessário um balanceamento na dieta e 

mudança nos hábitos alimentares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), 

gradativamente vem ocorrendo grandes mudanças no estilo de vida das pessoas no mundo, e 

isso tem se refletido nos hábitos alimentares. O objetivo deste trabalho foi identificar o consumo 

de carnes e ovos, pela população adulta e idosa do município de Salvaterra. 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa foi feita durante o período de 01 á 04 de outubro de 2015, com 60 indivíduos, 

sendo 30 adultos e 30 idosos de ambos os sexos escolhidos aletoriamente sendo habitantes do 

município de Salvaterra. 

 Para caracterizar o consumo de cada entrevistado, utilizou-se um questionário de 

frequência alimentar, onde havia perguntas referentes aos dados pessoais e frequência do consumo 

de carne bovina, bubalina, suína, frango, pescado, caranguejo, camarão e ovos de galinha e de 

codornas. Os entrevistados foram perguntados quanto a frequência de consumo:  todos os dias, 1 x 

na semana, 2 x na semana, 3 x por semana. 4 a 6 vezes por semana, pelo menos uma x ao mês e 

nunca. 

 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Gráfico 1 refere-se ao sexo dos entrevistados de idosos e adultos, sendo 46,7 e 53,3% dos 

entrevistados do sexo feminino e 53,3 e 46,7% do sexo masculino, respectivamente. 

 

Gráfico 1- - Distribuição dos entrevistados quanto ao sexo masculino e feminino. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              Fonte: Autores (2016). 

O Gráfico 2 refere-se a idosos acima de 60 anos e adultos a partir de 18 anos, onde 46,7% 

encontravam-se na faixa etária de 60 a 70 anos, 33,3% na faixa etária de 71 a 80 anos e 20% na 

faixa de 81 a 90 anos. Observa-se que para os adultos 33,3% das respostas dos entrevistados foram 

distribuídos entre as faixas de 18-30 anos; 31-40 anos; 41-59 anos. 
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Gráfico 2- Distribuição das respostas dos entrevistados segundo a suas respectivas idades. 

 

 Fonte: Autores (2016).                                                 Fonte: Autores (2016). 

O Gráfico 3 é referente ao trabalho de cada entrevistado, onde 70% dos adultos 

responderam que estão trabalhando e 30% responderam que estão desempregados. Por sua vez 

26,7% dos idosos responderam que estão ainda trabalhando e 73,3% responderam estar 

desempregados. 

 

Gráfico 3- Distribuição das respostas dos entrevistados quanto a empregabilidade. 

 

                            Fonte: Autores (2016). 

O Gráfico 4 é relativo ao estado civil dos adultos entrevistados onde 36,6% são casados, 

56,6% são solteiros e 6,7% responderam “outros” que se referem a viúvos e aqueles que possuem 

uma união estável. Dentre os idosos 43,3% são casados, 46,7% são solteiros e 10% responderam 

“outros” que também inclui viúvos e os que possuem uma união estável. 
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Gráfico 4-Distribuição das respostas dos entrevistados segundo estado civil. 

                               

                                 Fonte: Autores (2016). 

 

O Gráfico 5 corresponde à atividade física praticada pelos entrevistados que tinham por 

alternativa responder “sim” ou “não”. Observa-se que 46,7% praticam alguma atividade física, 

sendo, caminhada, futebol e natação e 53,3% não praticam nenhuma atividade física em meio aos 

adultos. Verifica-se que os idosos 43,3% praticam alguma atividade física e 56,7% não praticam 

nenhuma atividade física. 

 

Gráfico 5- Distribuição das respostas dos entrevistados segundo a atividade física. 

                                

                                  Fonte: Autores (2016). 

 

O Gráfico 6 mostra as respostas da escolaridade dos entrevistados adultos distribuídos em 

analfabeto (0%), fundamental completo (30%), fundamental incompleto (20%), médio completo 

(43,3%), médio incompleto (6,7%) e superior (0%). Já com relação aos idosos: analfabeto (3,3%), 
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fundamental completo (43,3%), fundamental incompleto (20%), médio completo (20%), médio 

incompleto (13,3%) e superior (3,3%). 

 

Gráfico 6- Distribuição das respostas dos entrevistados segundo a escolaridade. 

                            
                               Fonte: Autores (2016). 

 

O Gráfico 7 está relacionado ao salário mensal dos residentes da região de Salvaterra. 

Observa-se que 16,7% dos adultos recebem menos de 1 salário mínimo, 60% dos adultos recebem 

de 1 a 2 salários mínimos, 13,3% dos adultos recebem de 3 a 4 salários mínimos e 10% dos adultos 

recebem mais de 5 salários mínimos. Com relação aos idosos 13,3% recebem menos de 1 salário 

mínimo, 63,3% dos idosos recebem de 1 a 2 salários mínimos, 16,7% dos idosos recebem de 3 a 4 

salários mínimos e 6,7% dos idosos recebem mais de 5 salários mínimos. 

 
Gráfico 7- Distribuição das respostas dos entrevistados segundo a renda mensal. 

  

                                    
 
                                       Fonte: Autores (2016). 
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Observa-se no Gráfico 8 que a população adulta estudada consome todos os dias pescado 

(33,3%), ovos de galinha (36,7%) enquanto que 20% disseram consumir frango de quatro a seis 

vezes na semana e 43,3% das respostas para consumo de carne bubalina por duas vezes na semana. 

Os adultos disseram nunca consumir para carne suína (63,3%) e ovos de codorna (73,3%). 

 

 
Gráfico 8 - Distribuição das respostas dos habitantes adultos segundo a freqüência alimentar de carnes e ovos. 

 
     Fonte: Autores (2016). 

 

Observa-se o alto potencial de consumo de pescado pelos entrevistados que pode ser 

justificado pelo município está na Ilha do Marajó onde ser encontra rodeado pelo oceano e rios 

com grandes quantidades de peixes capturados diariamente. Segundo Scherr et al., (2014) não só a 

ingestão de peixe pode ser benéfica à saúde, mas provavelmente também a quantidade de ômega-

3 que esse alimento possua pode exercer efeitos favoráveis. 

Segundo os dados coletados (Gráfico 9) os alimentos mais consumidos pelos idosos durante 

a semana foram: (26,7%) de pescado, (10%) de ovos de galinha, todos os dias, (23,3%) carne 

bubalina 2 vezes na semana. Em contra partida os alimentos nunca consumidos foram: (46,7%) 

para carne suína e (63,3%) ovos de codorna. 

 

 
Gráfico 9 - Distribuição das respostas dos habitantes idosos segundo a freqüência alimentar de carnes e ovos. 
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             Fonte: Autores (2016). 

O ovo de codorna é considerado uma ótima alternativa para a alimentação humana, pois 

apresenta na sua composição uma proteína de alto valor biológico, elevado índice de digestibilidade 

(ALBINO & BARRETO, 2003), além de vitaminas e minerais (MURAKAMI et al., 1994).  

É de grande importância o consumo de ovo de codorna, porém 63,3% disseram nunca 

consumir esse tipo de ovo, um dos motivos para esse resultado pode estar relacionado à falta de 

conhecimento do seu valor nutritivo. 

Schneider et al. (2014) estudaram com auxílio de indivíduos de 20 anos ou mais (2.720 

entrevistados), residentes na zona urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul, a frequência do consumo 

de carnes e o hábito de consumi-las com excesso de gordura sendo a carne mais consumida pelos 

entrevistados a de frango e a menor prevalência de consumo foi de vísceras. O grupo das carnes 

vermelhas, composto pelas carnes com osso, bife e carne moída, foi consumido por 99,3% das 

pessoas no último ano, sendo o maior consumo de carnes com osso seguida da carne moída e do 

bife. Estas carnes foram discretamente mais consumidas por homens. O consumo de carnes brancas 

(frango e peixes) também foi expressivo, 99,4%, sendo preeminente o consumo de frango. O 

consumo de peixes foi referido por 81,8% dos adultos entrevistados. 

Segundo Prado (2014) a ingestão frequente de carne vermelha, incluindo carne bovina, 

carne de porco, vitela e cordeiro, está comprovadamente associada com risco aumentado de câncer 

de cólon e reto em homens e mulheres. Carnes processadas, como linguiças, salsichas, bacon etc, 

também aumentam o risco de câncer. Pessoas que consomem grande quantidade de carne vermelha 

e baixa quantidade de carnes brancas, apresentam até 50% mais chance de desenvolver câncer. É 
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aconselhável incluir na dieta alimentar, como forma de prevenção, mais carnes brancas, como de 

peixes e aves, evitando no máximo as carnes vermelhas. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os adultos e os idosos do município de Salvaterra consomem uma grande quantidade de 

pescado, carne bubalina e ovos de galinha, alimentos estes ricos em proteínas de extrema 

importância para alimentação humana e fontes de vitaminas. Observou-se pouco consumo para 

outras carnes (frango, caranguejo, camarão, carne bovina) e ovos (codorna) o que pode estar 

relacionado a renda dos entrevistados que em média recebem de 1 á 2 salários mínimos (63,3%) 

sendo esses produtos considerados os mais caros no município, segundo os entrevistados.  
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RESUMO  

O leite de búfala apresenta características próprias e seu aproveitamento industrial pode 

proporcionar a obtenção de produtos lácteos de boa qualidade, bem como a manteiga. O objetivo 

deste trabalho foi elaborar e caracterizar físico-química, microbiológica e sensorialmente a 

manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas finas, com intuito de agregar valores a um 

produto elaborado a partir do leite bubalino. As matérias-primas utilizadas foram adquiridas na 

fazenda Mironga. Para a elaboração do tempero foram utilizadas folhas de manjericão, erva de 

provance, salsa, cheiro verde, orégano e alho com sal. Após a elaboração da manteiga as amostras 

foram submetidas as análises microbiológicas e sensoriais. Os resultados obtidos na avaliação 

microbiológica estiveram de acordo com o estabelecido pela Legislação Vigente, o que indica que 

a manteiga foi elaborada com condições higiênico-sanitárias adequadas. Os resultados de todos os 

atributos avaliados apresentaram-se com excelente aceitabilidade, o que indica que o produto 

apresenta grande potencial para ser introduzido na indústria alimentícia, já que 95% dos julgadores 

responderam que certamente comprariam a manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas 

finas, isso comprova que este produto apresentou elevada aceitação pelo consumidor. 

 

Palavras-chaves: Especiarias. Laticínios. Marajó.  
 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria alimentícia do ramo de laticínios está cada dia mais empenhada em descobrir 

novas técnicas que visem aumentar o rendimento e a qualidade dos derivados do leite de búfala 

(VIEIRA, 2014). O grande progresso da tecnologia tem possibilitado o desenvolvimento de novos 

produtos e tem permitido que a indústria de alimentos viva essa inovação, acompanhando um 

mercado em recente expansão no Brasil, aumentando assim a competitividade dos seus produtos 

(VIEIRA, 2014). 

A manteiga de búfala é um subproduto da produção do queijo muito consumida pela 

população local no uso da culinária de que forma e acrescentar citação. No entanto, este subproduto 

ainda não é comercializado em larga escala assim como é o queijo, além de ser armazenado em 
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temperatura ambiente e possuir vida de prateleira maior comparada à manteiga tradicional 

(PORTAL, 2015).  

O leite bubalino apresenta características próprias permitindo a sua fácil identificação físico-

química e sensorial, possui teores de proteínas, gorduras e minerais. Entretanto, é no seu 

aproveitamento industrial sua grande importância, por proporcionar a obtenção de produtos lácteos 

de boa qualidade (MARINO et al., 2010). 

A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, em conformidade com o artigo 

nº 64, do Decreto – lei n° 986, de 21 de outubro de 1969 define especiarias como produtos 

constituídos de uma ou diversas substancias sápidas, de origem natural, com ou sem valor nutritivo, 

empregado nos alimentos com a finalidade de modificar ou exaltar seu sabor (BRASIL, 1969).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi elaborar e caracterizar físico-química, 

microbiológica e sensorialmente a manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas finas, 

com intuito de agregar valores a um produto elaborado a partir do leite bubalino.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Obtenção da matéria-prima 

O creme de leite bubalino foi adquirido na Fazenda Mironga, localizada no município de 

Soure, Ilha de Marajó/Pará e encaminhadas para o Laboratório de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, em Salvaterra, Ilha de Marajó/Pará, onde foi realizada a elaboração da manteiga 

de búfala.  

 

Obtenção de especiarias e ervas finas 

A formulação do tempero utilizado na formulação da 2.000 gramas manteiga de búfala está 

apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Formulação das especiarias desidratadas utilizadas na preparação da manteiga de búfala 

temperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Análises microbiológicas 

Foram realizadas análises microbiológicas em PetrifilmTM de Coliformes totais e 

Staphylococcus aureus na manteiga temperada após a elaboração, com o intuito de avaliar se o 

produto foi elaborado sob condições higiênico-sanitárias adequadas, seguindo a metodologia 

descrita pela APHA (2001).   

 

Analise sensorial 

Aplicou-se o teste de aceitação com 40 provadores não treinados, de ambos os sexos e 

maiores de 18 anos. Para a realização do teste de aceitação foram utilizadas fichas com escala 

hedônica estruturada de 9 pontos ancorada dos extremos (1) “Desgostei muitíssimo” a (9) “Gostei 

muitíssimo”, de acordo com os métodos de Dutcosky (2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos através da análise do NMP/g (número mais 

provável por grama de produto) para detecção de Coliformes totais e Staphylococcus aureus na 

manteiga de búfala adicionada de especiarias e ervas finas.  

Tabela 3. Resultados da análise microbiológica de manteiga de búfala codimentada para 

Coliformes totais e S. aureus.  

                                                 Manteiga temperada          Valor de referência       

Coliformes totais (NMP/g-1)                        < 3                          100 NMP/g* 

Formulação % 

Manjericão 

Erva de provance 

Salsa 

Cheiro verde 

Orégano 

Alho com sal 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
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Staphylococcus aureus (UFC/g)                   < 1                                    - 

            *Portaria MAPA n° 146/1996 (BRASIL, 1996).  Fonte: Autor, 2016. 

 

O resultado da análise do NMP/g para Coliformes totais na manteiga de búfala temperada foi 

de < 0,3 NMP/g e isso comprova que este produto foi elaborado em boas condições higiênico-

sanitárias, analisando a perfeita higienização dos utensílios e dos manipuladores do produto durante 

o seu preparo, não apresentando ocorrência de contaminação, comparado aos valores estabelecidos 

pela legislação vigente (BRASIL, 1996). 

Na pesquisa de Berticell e Motta (2011), onde foi analisado cinco diferentes marcas de 

manteiga, sendo que uma das marcas apresentou o valor mais de dez vezes maior do que o mais 

provável, isso indica que essa marca de manteiga certamente não foi fabricada em boas condições 

de higiene durante a linha de processamento ou ocorreram falhas no processo que causaram a 

contaminação da mesma.  

 Não foi observada a contaminação por Staphylococcus aureus no produto elaborado. Diante 

do resultado encontrado pode-se afirmar que o produto foi elaborado com condições higiênico-

sanitárias adequadas, no que diz respeito a manipulação das matérias-primas, apresentando-se 

dessa forma dentro do que é estabelecido pela Legislação Brasileira (BRASIL, 2001).  

 O Gráfico 1 mostra o percentual das notas obtidas para cada atributo avaliado no teste de 

aceitação sensorial da manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas finas. Os atributos 

avaliados como sabor, aparência e impressão global foram muito bem aceitos pelos julgadores, 

estes recebendo mais de 80% para a nota 9 (gostei muitíssimo). As características aroma, cor e 

consistência também foram bem aceitos pelos provadores, estes obtiveram o percentual também 

maior que 80% para a nota 8 (gostei muito). 
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Gráfico 1. Percentual das notas obtidas no teste sensorial da manteiga de búfala adicionada 

de especiarias e ervas finas.  
 

Esses resultados mostram que para todos os atributos avaliados apresentou-se um excelente 

índice de aceitabilidade, o que indica que o produto apresenta grande potencial para ser introduzido 

na indústria alimentícia.   

O Gráfico 2 apresenta os resultados da análise de intenção de compra dada pelos provadores 

na análise da manteiga de búfala adicionada de especiarias e ervas finas.  

         Gráfico 2. Teste de intenção de compra da manteiga de búfala temperadas com especiarias e 

ervas finas.  

Na avaliação de intenção de compra do produto por parte dos julgadores, foi perguntado se 

comprariam a manteiga de búfala temperada (Gráfico 2, 95% dos julgadores responderam que 

certamente comprariam a manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas finas, isso 

comprova que este produto apresentou elevada aceitação pelo consumidor.  
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CONCLUSÃO 

A manteiga de búfala codimentada apresentou elevada aceitação para todos os atributos 

avaliados, além disso, dentre a caracterização físico-química e microbiológica a formulação 

mostrou-se está dentro do que estabelece a Legislação Vigente. Diante disso, pode-se afirmar que 

a manteiga de búfala temperada com especiarias e ervas finas apresenta um excelente potencial 

para a industrialização, comercialização e consumo.    

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

1. VIEIRA, A. H. Elaboração E Estabilidade De Queijo Minas Frescal De Leite De Búfala 

Concentrado Por Ultrafiltração E Com Reduzido Teor De Sódio.2014. Tese (Mestrado em 

Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados). Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014. 

2. PORTAL, R. E. S. Perfil sensorial de manteiga obtida como subproduto de leite de búfala 

em uma agroindústria no município de Soure, Pará. Salvaterra, 2015, 37f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Tecnologia de Alimentos) – Universidade do Estado do Pará (UEPA).  

3. MARINO, A. L., BORGES, M. T. M. R., BRUGNARO, C., CANNIATTI-BRAZZACA, S. G., 

SPOTO, M. H. F, VERRUMA-BERNARDI M. R. Características físico-químicas e sensoriais de 

marcas comerciais de queijo Mozarela de leite de búfala. Revista Instituto Adolfo Lutz. São 

Paulo, v.69; n-3; p. 358-363, 2010. 

4. BRASIL. Decreto – lei n° 986 de 21 de outubro de 1969. Comissão Nacional de Normas para 

Alimentos. Normas Técnicas Especiais. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, 1969.  

5. APHA - American Public Health Association. DOWNES & ITO (Coord.). Compendium of 

Methods for the Microbiological Examination of  Foods. 1 st ed. Washington, DC, 676p. 2001. 

6. DUTCOSKY, S. D. Análise Sensorial de Alimentos. Curitiba:Champagnat, 2013. 4 ed. 210 

p. 

7. BRASIL. Portaria n° 146 de 07 de março de 1996. Ministério da Agricultura do Abastecimento 

e da Reforma Agrária. Regulamento técnico de identidade e qualidade de manteiga. Diário Oficial 

da União, 1996.  

8. BERTICELLI, D.; MOTTA, E. Caracterização físico-química e microbiológica de manteigas 

comercializadas em Francisco Beltrão – Paraná. 2011. 38 p. Trabalho de conclusão de curso 

(graduação) – Curso Superior de Tecnologia de Alimentos, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Francisco Beltrão, 2011.  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

345 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

9. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC n° 12, de 02 

de janeiro de 2001. Aprova o Regulamento Técnico sobre Padrões de Microbiológicos para 

Alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2001. Seção 

1, p. 4553. 
 

 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

346 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DO AÇAÍ (Euterpe oleracea Mart.) 

COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA, ARQUIPÉLAGO DO 

MARAJÓ, PARÁ 

 

Ingrid Leal Ferreira1; Deuriane da Conceição Gonçalves1; Jucilene do Nascimento Bibiano1; 

Letícia Modesto da Silva1; Mauricio Licurgo Pinheiro do Nascimento1; Carmelita de Fátima 

Amaral Ribeiro2  

 
1Discente do curso de Tecnologia de Alimentos, Universidade do Estado do Pará. 

leticiatur28@hotmail.com. 
2Docente do curso de Tecnologia de Alimentos, Universidade do Estado do Pará. 

 

RESUMO  

 

No Brasil, o açaí é comercializado em grandes capitais brasileiras nas mais diferentes formas, onde, 

muitos produtores têm mostrado interesse no seu cultivo em escala comercial, especialmente os da 

região Norte e Nordeste. O objetivo do trabalho foi à avaliação física do fruto açaí, e a correlação 

entre os parâmetros de comprimento, diâmetro, peso total, peso da semente e peso da polpa, a fim 

de se obter mais informações sobre o fruto, principalmente, daqueles comercializados no Município 

de Salvaterra, Pará. Foram selecionados aleatoriamente 300 frutos de açaí para estudar os seguintes 

parâmetros: peso total do fruto (g), peso de polpa (g), peso de semente (g), diâmetro longitudinal 

– D. L (mm) e diâmetro transversal – D. T (mm), sendo que as pesagens foram realizadas com uma 

balança de ± 0,01 g de precisão e a medição com auxílio de um paquímetro (0,1 mm). Foi calculado 

o rendimento do mesocarpo do fruto, após o despolpamento feito manualmente com o auxílio de 

uma faca de aço inoxidável. As médias dos parâmetros biométricos foram: D. L de 12,01 mm; D. 

T de 13,55 mm; peso total de 1,27g; peso de semente 0,90 g e peso de polpa 0,37 g. Os rendimentos 

de polpa e de semente foram 28,6% e 78,4%, respectivamente. Não houve correlação entre os 

parâmetros avaliados com valores de coeficiente (R2) abaixo de 0,50. Conclui-se que o açaí 

comercializado em Salvaterra apresenta baixo rendimento de polpa e alto rendimento de semente. 

 

Palavras-chave: Fruto, Parâmetros, Rendimento de Polpa.   

 

 

INTRODUÇÃO 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma das palmeiras mais típicas do Pará, em razão 

de sua importância alimentar, a frutificação do açaizeiro pode ocorrer durante o ano inteiro, sendo 

a estação menos chuvosa, de julho a dezembro, o período de maior abundância e de fruto tuíra – 

ponto de maturação ideal, dando um vinho de melhor qualidade (CAVALCANTE, 2010). 

O açaí é um integrante da família das palmáceas, que se desenvolve próximo aos ribeiros, 

rios, igapós, várzeas e nas matas de terra firme, podendo atingir alturas entre 20 e 25 metros (FEIO, 

2011). É também o principal produto oriundo dessa espécie de palmeira, consisti em um fruto 
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pequeno e esférico, com coloração verde quando o jovem e violácea quando maduro, pesa em 

média de 1,5 à 2 g, mas somente 17% dele é comestível (polpa com casca), sendo necessário cerca 

de 2 Kg de fruto para produzir um litro de suco de açaí, também conhecido como “vinho de açaí”, 

obtido pelo despolpamento manual ou mecânico, tendo assim uma grande importância, em especial 

no Estado do Pará (SCHAUSS et al., 2010). 

No Brasil, o açaí é comercializado em grandes capitais brasileiras nas mais diferentes 

formas, onde, muitos produtores têm mostrado interesse no seu cultivo em escala comercial, 

especialmente os da região Norte e Nordeste (SANTOS et al., 2008). Conforme Rogez (2000), no 

estado do Pará o segundo alimento mais consumido é o açaí, com média diária de mais de 200.000 

litros, duas vezes maior que o consumo de leite, representando 63,8 litros/pessoa/ano, perdendo 

apenas para a farinha de mandioca. 

É considerado um alimento funcional, pois sua polpa apresenta um elevado valor 

energético, graças a seu alto teor de lipídeos como Ômega 6 e 9 (mono e poliinsaturados), 

carboidratos, fibras, vitaminas E, proteínas e minerais (Mn, Fe, Zn, Cu, Cr) (PORTINHO et al., 

2012). Além de ser um dos produtos mais ricos em antocianinas, sendo estas, os pigmentos 

responsáveis pela cor característica do açaí, também atuando com ação antioxidante (SOUZA, 

2000). 

A biometria de frutos e sementes constitui importante subsídio para a diferenciação de 

espécies de um mesmo gênero e entre variedades de uma mesma espécie (CRUZ et al., 2001; 

ALVES et al., 2007). 

O objetivo do trabalho foi à avaliação física do fruto açaí e a correlação entre os parâmetros 

de comprimento, diâmetro, peso total, peso da semente e peso da polpa, a fim de se obter mais 

informações sobre o fruto, principalmente, daqueles comercializados no Município de Salvaterra, 

Pará. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) utilizado na caracterização biométrica foi adquirido na 

safra do mês de junho, plantio no município de Salvaterra, Arquipélago do Marajó, Pará. Os frutos 

foram acondicionados em sacos plásticos, identificados e conduzidos ao Laboratório de Tecnologia 

de Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XIX – Salvaterra, para 

posteriormente a realização da pré-seleção, levando em consideração a ausência de pragas e 
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injúrias. Foram utilizados 300 frutos para a realização das seguintes medições: diâmetro 

longitudinal (mm), diâmetro transversal (mm), peso total do fruto (g), peso da polpa (g) e peso de 

semente (g), sendo que a medição foi realizada com auxílio de um paquímetro e as pesagens em 

uma balança semi-analítica. Os frutos foram despolpados manualmente com o auxílio de uma faca 

de aço inoxidável para a remoção da polpa, que em seguida foi pesada para a obtenção do 

rendimento (Equação 1). 

 

                     100
Po

P
X                                                                    eq. 1  

Onde: X= rendimento; 

P= peso de polpa; 

Po= peso total dos frutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 1 estão expressas as variações de diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, 

peso total, peso da polpa, peso de semente e o rendimento da polpa do açaí comercializado no 

município de Salvaterra, Pará. 

 

Tabela 1: Avaliação das características físicas, do rendimento de polpa e de semente de açaí. 

Características Média Mínimo Máximo Desvio 

Padrão 

Diâmetro longitudinal (mm) 12,01 10,0 14,8 0,8 

Diâmetro transversal (mm) 13,55 11,10 15,6 0,8 

Peso total (g) 1,27 0,77 2,30 0,2 

Peso de polpa (g) 0,37 0,06 1,35 0,2 

Peso de semente (g) 0,90 0,12 1,29 0,2 

Rendimento de polpa (%) 28,60 5,31 91,48 8,4 

Rendimento de semente (%) 71,40 8,52 94,69 8,4 

Fonte: Autores (2016). 
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 Conforme Chitarra e Chitarra (2005), a medição do diâmetro dos frutos possui grande 

importância para produtos destinados ao consumo in natura, no entanto, em alguns casos, há a 

necessidade de saber tais valores para os frutos destinados ao processamento, sendo o mesmo 

representado em conjunto com o tamanho e sua relação, a forma dos produtos. 

Os valores médios, mínimos e máximos encontrados para o diâmetro longitudinal e 

diâmetro transversal (TABELA 1) foram semelhantes aos encontrados por Moraes (2014) ao 

avaliar a biometria dos frutos de açaí em um plantio localizado em Porto Velho, Rondônia onde 

verificou valores médios para altura, largura e comprimento de 12,7, 13,0 e 14,6, respectivamente. 

Os frutos de açaí do presente estudo apresentaram valores médios de peso total 1,27g, peso 

de polpa 0,37g e peso de semente 0,90g. O dado obtido para o peso total, dos frutos de açaí foram 

inferiores aos encontrados por Almeida et.al. (2011), que foi de 2,14 g. Quanto aos valores de peso 

da polpa e peso de semente não foi encontrada nenhuma literatura comparativa para estes 

parâmetros.  

De acordo com os resultados encontrados e expressos na tabela 1, o rendimento de polpa 

foi de 28,60%, sendo considerado um valor baixo quando comparado com os valores estipulados 

por Nogueira et al., (2005), em seu estudo sobre a biometria e rendimento de frutas da Amazônia, 

onde enquadraram algumas espécies de palmeiras  com  relação ao rendimento percentual da polpa 

em 5 categorias: muito baixo (inferior a 20%); baixo (entre 21 e 40%); médio (de 61 a 80%) e 

muito alto (acima de 81%). O valor médio de rendimento de semente encontrado foi de 71,40%, 

sendo considerado um valor alto quando comparado com o valor estipulado por Almeida et. al. 

(2011), em seu estudo sobre a Análise biométrica e físico-química de frutos de açaizeiros 

cultivados no Brejo paraibano, relação ao rendimento percentual da polpa e semente de 96,0%. 

 

A correlação o diâmetro longitudinal (mm) e o diâmetro transversal (mm) estão 

representadas na Figura 1. 

 

Figura 1: Correlação entre diâmetro longitudinal (mm) e diâmetro transversal (mm) do açaí 

comercializado em Salvaterra. 
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Observa-se na Figura 1 que não houve nenhuma correlação entre o diâmetro longitudinal 

(mm) e o diâmetro transversal (mm) do fruto de açaí no estádio de maturação maduro, com 

R2=0,3006.  

 

Figura 2: Correlação entre diâmetro longitudinal (mm) e peso total (g) do açaí. 

 
Observa-se que as variáveis diâmetro longitudinal (mm) e peso total (g) apresentaram fraca 

correlação, R²=0,1566, mostrando que o peso total dos frutos é pouco influenciado pelo diâmetro 

longitudinal. 
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Figura 3: Correlação entre diâmetro transversal (mm) e peso total (g) do açaí comercializado em 

Salvaterra, Pará. 
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peso total do açaí comercializado na cidade de Salvaterra, Ilha do Marajó – PA, apresentando um 

coeficiente de R²=0,2812. 
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Figura 4: Correlação entre o peso do caroço (g) e peso total (g) do açaí comercializado em 

Salvaterra, Pará. 

 
 

Não foi apresentada nenhuma correlação do peso do caroço(g) em função do peso total (g) 

dos frutos maduros de açaí com R2 =0,387. 

 

Figura 5: Correlação entre o peso da polpa (g) e peso total (g) do açaí comercializado em 

Salvaterra, Pará. 
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De acordo com o gráfico 5, observa-se que existe correlação de 0,4812 entre o peso da 

polpa e o peso total, isso evidencia que apenas 48,12 % do peso total é influenciado pelo peso da 

polpa do açaí. Resultado este considerado moderado segundo estudos realizados por Ribeiro et al., 

(2014), sobre a biometria de tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.), quando correlacionou os 

caracteres peso da polpa com peso da semente, evidenciou moderada correlação linear (0.4840), 

onde o peso da semente incidiu uma regulada influência sobre a rentabilidade de polpa. 

Vale ressaltar que o período de coleta dos frutos para a pesquisa, mês de junho, não 

corresponde ao período de safra do açaí, que segundo Cavalcante (2010) compreende entre o mês 

de julho a dezembro, no qual os frutos estariam na maturidade ideal, apresentando melhores 

atributos sensoriais. Porém o estudo não evidenciou influência da colheita antes da safra no 

desenvolvimento biométrico do açaí, sendo necessários novos estudos. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo constatou que os frutos de açaí comercializados no município de 

Salvaterra-PA, no que concerne às correlações entre variáveis, diâmetro longitudinal, diâmetro 

transversal e peso da semente pouco influenciaram no peso total. No entanto, houve correlação 

moderada entre o peso da polpa e o peso total, mostrando influência nos parâmetros avaliados, 

tendo como os frutos mais pesados, aqueles que possuem mais peso em polpa. 
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RESUMO 

 

Este trabalho foi elaborado e desenvolvido com base na obtenção de dados estatísticos, através da 

aplicação de questionários semiestruturados em estabelecimentos moveleiros, dentro do município 

de Capitão Poço- PA, em busca de um levantamento das espécies madeireiras mais 

comercializadas, destinação dos resíduos e do produto final, da qualificação técnica empregada no 

setor e os serviços socioeconômicos provenientes da atividade moveleira. Em prospecção 

municipal, com a especulação das informações obtidas, ficaram evidentes problemas estruturais de 

cunhos político e técnico, que poderiam ser facilmente resolvidos com uma maior atuação do 

estado e de instituições de ensino superior, como a própria Universidade Federal Rural da 

Amazônia- UFRA. 

 

Palavras-chave: Movelaria. Espécies madeireiras. Censo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, na Amazônia grande parte dos centros urbanos do nordeste do Pará possui sua 

economia atrelada ao desempenho de atividades agrícolas e silvícolas em diversas escalas de 

investimento e obtenção de lucros (PÊSSOA, 2017). No caso de Capitão Poço- PA, localizado na 

microrregião do Guamá, a propriedade dada à economia familiar e ao comércio, serviram de pilar 

fundamental para o mantimento do fluxo empregatício, rotatividade comercial e sustentabilidade 

do setor terciário ativo (PORTAL AMAZÔNIA, 2001). 

O desempenho da atividade moveleira na cidade de Capitão Poço nos últimos 25 anos, 

mesmo que desapropriada de certa base legal, consolidou uma rota de cultivo/extração, colheita, 

beneficiamento e até exportação de madeira, das mais diversas espécies, em diversos formatos e 

preços, segundo os dados obtidos neste artigo. A aplicação de metodologias tecnológicas sobre a 
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madeira bruta necessita de um encargo prático e teórico que muitas vezes não advém da capacitação 

de instituições universitárias, mas sim do desempenho empírico repassado nas gerações de núcleos 

familiares sustentados na movelaria tradicional, de acordo com os dados obtidos neste trabalho. 

Apesar de grandes limitações, especialmente da escassa acessibilidade a tecnologias de 

beneficiamento e exposição a grandes flutuações na economia de compra e venda da madeira, foi 

uma atividade que consolidou e criou parâmetros de qualidade reconhecidos em toda a região 

(JUNIOR, 2004). 

Segundo Rangel (2014), partindo de uma perspectiva de mercado associada a 

construtivismo capital e as nuanças oferecidas pelo setor moveleiros dentro dos micros polos 

regionais, a principal limitação ao setor não advém unicamente dos insumos ou automatização da 

produção, mas da apropriação de matéria prima legalizada por órgãos de fiscalização, de boas 

características físicas ou químicas quando aplicada ao seu uso fiscal e sustentação de um setor que 

futuramente tenha que arcar com seus impactos sobre a questão ecológica mundial, já muito 

consoante com o cenário dessa década. Segundo dados concretos da Abimóvel (Associação 

brasileira de indústrias do mobiliário), o desempenho estruturado desde a exploração da matéria 

prima, os setores de beneficiamento intermediário e grandes empresas do setor tanto de madeiras 

de recomposição (MDF) quanto madeira maciça têm um desempenho sinérgico segmentado 

também ao setor de transportes, estruturação industrial (prioritariamente máquinas e mão de obra 

técnica), essa disposição compensa de certa forma a crise econômica que o Brasil está enfrentando 

(GORINI, 1998).  

Ter o conhecimento sobre a atividade moveleira da região é de suma importância, uma vez 

que há um aumento na demanda por produtos de origem florestal e uma crescente preocupação 

com as questões ambientais, a fim de que se conheçam quais as finalidades dos usos dos produtos 

de origem vegetal e de que forma estão sendo trabalhados. Deste modo, este trabalho teve como 

objetivo fazer uma análise sobre a perspectiva social, econômica e técnica dentro da atividade 

moveleira no município de Capitão Poço- PA. Além disso, determinar, sob o domínio tecnológico 

de movelaria, um censo quantitativo e qualitativo da capacitação e disponibilidade de recursos das 

movelarias em funcionamento dentro do município e conhecer as principais espécies madeireiras 

utilizadas comercialmente e suas fontes locais.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa realizou-se nos dias 4 e 5 de agosto de 2016 na cidade de Capitão Poço- 

PA localizada na região Nordeste Paraense, sob a coordenada latitude 1º 44’ 47’’ sul e longitude 

47º 3’ 57’’ oeste, situado a 71 m de altitude. O trabalho contou com a participação de trabalhadores 

de 20 movelarias por meio da aplicação de um questionário semiestruturado, elaborado para coletar 

informações básicas de caráter pessoal, ambiental e econômico de cada empreendimento 

individualmente; também foram realizadas coletas de amostras de madeiras utilizadas pelas 

movelarias, captura de imagens e gravação de vídeos para subsidiar as informações coletadas 

através do questionário e comparativo com outras referencias bibliográficas. 

Nota-se, que cada movelaria possui características peculiares, apresentando deste modo 

diferentes perfis como mão de obra utilizada, maquinário, estrutura do local e entre outros. 

Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, é intrínseco destacar que houve limit-

ação no acesso às informações da literatura sobre as espécies identificadas através do questionário 

quanto à confiabilidade das fontes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos com a aplicação de 20 questionários mostraram que a maioria dos 

entrevistados (40%) possui idade entre 40 a 50 anos, como apresentado no gráfico a seguir: 

Figura 1 – Gráfico: Faixa etária dos entrevistados.  
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Fonte: Ribeiro, 2016.   

Ao analisar o tempo de exercício dos profissionais, observou-se que os participantes em sua 

maioria já estão inseridos nesta área de trabalho a um longo tempo, mostrando que 50%dos 

entrevistados exercem a profissão entre 21 a 30 anos, os resultados são apresentados no gráfico a 

seguir: 

 

Figura 2 – Gráfico: Tempo de exercício da profissão.  

 

Fonte: Ribeiro, 2016.  

 

A jornada de trabalho, geralmente, é de 8 h ao dia, variando de 5 a 10 horas, dependendo 

da demanda pelos produtos de origem florestal e dos materiais disponíveis (como matéria prima, 

cola, verniz, conservantes, etc.) para confeccionar os produtos. 

A pesquisa mostrou que em 45% das movelarias há o envolvimento de familiares, que serve 

até mesmo como estímulo a continuidade das atividades moveleiras de geração para geração. O 

número de funcionários por movelaria varia de 1 a 9. Do público entrevistado 40% afirmaram que 

os conhecimentos adquiridos foi por meio dos familiares, como ilustra o gráfico abaixo: 
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Figura 3 – Gráfico: Conhecimento adquirido por familiares.  

 

Fonte: Ribeiro, 2016.  

Pôde-se observar que os conhecimentos adquiridos pelos trabalhadores são 

majoritariamente empíricos sem embasamento científico, por exemplo, das normas técnicas da 

ABNT para confeccionar os produtos, dentre as normas técnicas podem ser citadas: 

NBR9487/1986 – Classificação de madeira serrada de folhosas; NBR ISSO 2301:2011 - Madeira 

serrada de folhosas – Defeitos – Medição; NBR ISSO 1030:2010 - Madeira serrada de coníferas – 

Defeitos – Medição; ABNT NBR 14535:2008 – Móveis de madeira – Requisitos e ensaios para 

superfícies pintadas; NBR 7203:1983 - Madeira serrada e beneficiada; NBR 14807:2002 – Peças 

de madeira serrada – Dimensões; NBR 15316-1:2014 – Painéis de fibras de média densidade Parte 

1: Terminologia.Apenas 15% dos entrevistados afirmaram ter algum curso técnico na área e 50% 

mostraram interesse em fazer algum curso técnico de aprimoramento. 

A pesquisa realizada mostrou que 90% dos entrevistados possuem esta profissão como 

principal fonte de renda. 

Dentre as espécies madeireiras mais utilizadas pelas movelarias estão: 

atimborana(Pseudopiptadeniapsilostachya( DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima.), 

sucupira(Diplotropispurpurea (Rich.) Amshoff) e teca (TectonagrandisL.f.). É importante destacar 

que o MDF (madeira de densidade média) fonte única de matéria prima utilizada em uma movelaria 

com equipamentos modernos e bem estruturada. 
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Figura 4 – Gráfico: Espécies madeireiras mais utilizadas.  

 

Fonte: Ribeiro, 2016.  

 

A seguir, são apresentadas características das espécies madeireiras mais utilizadas pelas 

movelarias da cidade: 

 

SUCUPIRA 

A espécie (Diplotropispurpurea (Rich.) Amshoff), pertencente á família Fabaceae-

Faboideae, também conhecida como sucupira-preta (AM, PA), sucupira (AM, PA), sapupira (AM, 

PA) e sacupira-amarela (AC). Ocorre na Região Amazônica, principalmente nos estados do Pará, 

Amazonas e Acre, em matas de terra firme e nas Guianas. Apresenta altura de 10-30m, dotada de 

copa arredondada e rala. Tronco ereto e cilíndrico, com casca fina e rugosa de 30-50 cm de 

diâmetro. 

É uma madeira pesada (densidade 0,83g/cm3), dura ao corte, textura grossa e fibrosa, muito 

ornamental, grã irregular, de média resistência mecânica e bastante resistente ao ataque de 

organismo xilófago. 

É utilizada para marcenaria de luxo, carpintaria, caibros, cruzetas, portes, pontes, etc. A 

árvore é recomendada para a composição de reflorestamento mista destinada á recuperação ou 

enriquecimento da vegetação de áreas degradadas (LORENZI, 2009). 
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TECA 

Teca, (TectonagrandisL. f), também chamada comercialmente de teca, teak ou djati, é 

uma espécie de madeira de densidade media 0,67 g/cm³, com marcantes características que a 

vocacionam para construção naval, especialmente, no que diz respeito a durabilidade devido a 

presença de oleosidade de sílica, coeficiente de retratibilidade baixo e relativa leveza, prestando-

se, de forma insubstituível, a forração de convés. Pertencente à família das verbenáceas, e nativa 

da Ásia, mais precisamente das florestas tropicais de monção do sudeste asiático, Índia, 

Myanmar, Tailândia e Laos (FIGUEIREDO, OLIVEIRA, BARBOSA, 2005). 

 

TIMBORANA 

A espécie (Pseudopiptadeniapsilostachya( DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima.) , pertence à 

família Leguminosae. É encontradana Colômbia, Venezuela, no sul do Brasil em especial na 

Mata Atlântica, também conhecida como fava-folha-fina  e “ alho ” por apresentar  um forte 

cheiro de enxofre que advém das raízes e da semente em germinação. 

A timborana,pode ser confundida com outras espécies do tipo: Parkia, Schizolobium e 

Enterolobium , mas a glândula presente entre as últimas pinas e entre os últimos folíolos no 

pecíolo da folha confirmam a sua identificação. Apesarde haver um amplo conhecimento da 

espécie, ainda há dúvidas se a mesma apresenta duas espécies do tipo: 

Pseudopiptadeniapsilostachya e Pseudopiptadeniasuaveolens, pois em uma mesma área e 

vegetação  é possível encontrá-las com características bastante peculiar. Portanto, é melhor 

considerar apenas a espécie Pseudopiptadeniapsilostachya, devido à falta de estudos profundos 

sobre a espécie que dificulta a separação entre as duas (EMBRAPA, 2004). 

 

MDF 

O “Médium DensityFiberboard” em inglês, mais conhecido pela sigla MDF, é um material 

derivado da madeira; em tradução para a língua portuguesa, significa placa de fibra de madeira de 

media densidade. O mdf é um material uniforme, plano e denso, não possuindo nós. Empregado 

principalmente em móveis é um ótimo substituto para madeira, em exceção para quando exija 

maior rigidez ou durabilidade. O mdf foi fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com 
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resinas sintéticas e outros aditivos. A madeira é desfibrada, e estes são cozidos no vapor e pressão, 

se separando uniformemente. Posteriormente são ligados com resinas e passam por um processo 

de calor e prensagem que lhe dá o tamanho desejado. Produto relativamente recente foi fabricado 

pela primeira vez no início dos anos 60 nos Estados Unidos. Em meados da década de 70, chegou 

à Europa, quando passou a ser produzido na antiga República Democrática Alemã e, 

posteriormente 1977, foi introduzido na Europa Ocidental através da Espanha. No Brasil, a 

primeira indústria iniciou sua produção no segundo semestre de 1994. O MDF possui consistência 

e algumas características mecânicas que se aproximam às da cortiça. Algumas de suas 

caracteristicas são superiores às do aglomerado, caracterizando-se ambos por possuir boa 

estabilidade e grande capacidade de adsorção de tinta. A homogeneidade proporcionada pela 

distribuição uniforme das fibras possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado. É um 

material com várias aplicações e substitui com vantagens a própria madeira em muitas delas 

(WOOD MAGAZINE; BAYLOR, 2015). 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir de interpretação e comparação dos resultados obtidos através da pesquisa prática, 

percebeu-se que a atividade moveleira de Capitão Poço- PA possui uma demanda por móveis de 

madeira de alta qualidade, porém são acompanhadas de embargos vinculados à obtenção da matéria 

prima, alto custo financeiro, lucratividade final baixa e deficiências nos aspectos técnicos durante 

as fases de processamento.  

A Universidade Federal Rural da Amazônia por sua vez, como um instrumento de 

modificação social direta, tem capacidade de oferecer suporte técnico e consultoria prática à 

atividade moveleira dentro do município. 
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RESUMO  
 

Os edulcorantes são uma alternativa para adoçar sucos e alimentos. As frutas tropicais por seu 

aroma e sabor característicos são apreciadas no mundo inteiro. Entre as frutas de maior destaque 

encontra-se o abacaxi, com qualidade sensorial diferenciada e potencial de exportação em 

expansão.O interesse no estudo do comportamento desses compostos deve-se à preocupação com 

a saúde e os padrões estéticos vinculados ao baixo peso corpóreo. Dessa forma o objetivo do 

presente estudo foi a elaboração e caracterização físico-química e sensorial de suco elaborado a 

partir do que é descartado durante o processamento do abacaxi, tendo em vista uma alternativa para 

o aproveitamento desses resíduos e a utilização de edulcorante com intuito de se obter um produto 

saboroso, nutritivo e com baixa caloria. O suco foi elaborado a partir do cilindro central do abacaxi, 

vulgarmente conhecido como miolo, o qual foi submetido a trituração em um liquidificador, para 

obtenção de uma polpa, em seguida foi realizado o peneiramento e depois de pronto os sucos foram 

adoçados com diferentes tipos de açúcares. As formulações de sucos foram caracterizadas em 

triplicata quanto aos parâmetros acidez, pH e sólidos solúveis. Realizou-se análise sensorial onde 

foi empregado o teste de aceitação através de escala hedônica de nove pontos. Os valores 

encontrados para pH foram os mesmos para ambas as formulações dos sucos, de 4,2. O teor de 

acidez diferiu-se entre as formulações, o resultado variou de 6,7 e 8,4. Os teores de sólidos solúveis 

encontrados foram de 13,8 °Brix para a F1 e 12,8°Brix para a F2. No teste de intenção de compra 

63,3% dos julgadores responderam que certamente comprariam a F2 e 33,3% dos julgadores 

disseram que provavelmente comprariam a F1. Isso comprova que este produto apresentou boa 

aceitação pelo consumidor.  
 

Palavras-chaves: Aproveitamento. Escala hedônica. Resíduos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com legislação brasileira vigente, suco de fruta é o liquido límpido ou turvo 

extraído da fruta através de processos tecnológicos adequado, não fermentado, de cor, sabor e 

aroma característicos, submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até 

o momento do consumo (BRASIL 2003).   Os sucos e produtos à base de frutas tornam-se 
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excelentes escolhas, pois atendem a estes requisitos por serem ricos em vitaminas, sais minerais, 

açúcares e substâncias com propriedades antioxidantes, além de proporcionarem sabor e aroma 

agradáveis (IBGE, 2014). 

O abacaxi (ananas comosus L.) é um fruto muito apreciado em várias regiões do mundo, 

constituindo-se num dos principais produtos da fruticultura nacional. Apesar da abundância do 

cultivo dessa fruta no Brasil, o aproveitamento industrial ainda é pequeno frente ao consumo da 

fruta in natura, sendo necessária a busca de alternativas para o seu uso, visando o aproveitamento 

do excesso de safras, principalmente pela indústria, para a fabricação de produtos não tradicionais, 

como, por exemplo, bebidas fermentadas ou não, em função da concentração de açúcares 

fermentescíveis, acidez e características físico-químicas (FILHO et al, 2005).   

Os sucos de frutas são apreciados não só pelo sabor agradável, mas também, pelas suas 

propriedades nutritivas e funcionais (FILHO et al, 2005). O suco de abacaxi, contém 

aproximadamente 85% de agua, 13% de carboidratos, 0,3% de proteínas, 0,1% de lipídeos, 0,1% 

fibras e contribui com cerca de 50 kcal de energia por 100 gramas de parte comestível. Suco de 

abacaxi é a bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível do abacaxi, através de 

processo tecnológico adequado que assegura sua apresentação e conservação até o momento do 

consumo. O teor de sólidos solúveis totais, expresso °Brix, a 20°C, não deve ser inferior a 11°Brix. 

A acidez, expressa em ácido cítrico, deverá apresentar, no mínimo, 0,30g/100g e no máximo, 

1,35g/100g (FILHO et al, 2005). 

O consumo de adoçantes alternativos e produtos dietéticos aumentaram muito nos últimos 

anos. Estes produtos desempenham um fator importante no plano alimentar de pacientes com 

diabetes (DM), uma vez que eles podem proporcionar o sabor doce sem acréscimo de calorias.  

Contribuem também no aspecto psicológico e social destes indivíduos (CASTRO e 

FRANCO, 2002). 

Dessa forma o objetivo do presente estudo foi a elaboração e caracterização físico-química e 

sensorial de suco elaborado a partir do que é descartado durante o processamento do abacaxi, tendo 

em vista uma alternativa para o aproveitamento desses resíduos e a utilização de edulcorante com 

intuito de se obter um produto saboroso, nutritivo e com baixa caloria.  

MATERIAL E MÉTODOS  
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Utilizou-se os resíduos do processamento dos frutos de abacaxi (Ananas comosus L.) para a 

elaboração dos sucos. O suco foi elaborado a partir do cilindro central do abacaxi (Ananas comosus 

L.), vulgarmente conhecido como miolo, o qual foi submetido a trituração em um liquidificador, 

para obtenção de uma polpa, em seguida foi realizado o peneiramento e depois de pronto os sucos 

foram adoçados com diferentes tipos de açúcares.  

A Tabela 1 mostra as formulações dos sucos do cilindro central dos frutos de abacaxi 

adoçados.  

Tabela 1. Formulação de sucos do cilindro central de abacaxi adoçados. 

    Componentes                        F1 (%)       F2(%) 

 

  Polpa do cilindro                    32,6             36,8 

  Açúcar                                    15,5               --- 

  Edulcorante (Stévia)                ---               12,0 

Agua mineral                          51,9             51,2 

        Fonte: Autores, 2016. 
 

 

As formulações de sucos foram caracterizadas em triplicata quanto aos parâmetros a seguir: 

A acidez titulável foi realizada por titulometria, o pH foi determinado por potenciometria em 

potenciômetro de bancada e os sólidos solúveis foram realizados por refratrometria em 

refratômetro, conforme os métodos analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

A avaliação sensorial foi realizada no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do 

Pará. Utilizou-se um grupo de 40 provadores não treinados escolhidos aleatoriamente, de ambos 

os sexos, maiores de 18 anos. Foi empregado o teste de aceitação através de escala hedônica de 

nove pontos, ancorados nos extremos (9) gostei muitíssimo e (1) desgostei muitíssimo, onde os 

provadores avaliaram quanto as atributos sensoriais aroma, sabor, cor, doçura, aparência e 

impressão global. Realizou-se o teste de intenção de compra, onde os provadores disseram se 

comprariam ou não o produto, seguindo a metodologia de DUTCOSKY (2013).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos a partir da caracterização das formulações dos 

sucos do cilindro central dos frutos de abacaxi com adição de edulcorante.  

Tabela 2. Caracterização físico-química de sucos do cilindro central dos frutos de abacaxi adoçados. 
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Caracterização                                          F1        F2 

pH                                                              4,2 

Acidez (% de ácido cítrico) 6,7                             

6,7    Brix                                                         13,8 

          4,2 

          8,4 

         12,8 

          Fonte: Autores, 2016.  

Os valores encontrados para pH foram os mesmos para ambas as formulações dos sucos, 

de 4,2. Isso indica que a adição do edulcorante não influencia no pH deste suco. O teor de acidez 

diferiu-se entre as formulações, o resultado variou de 6,7 para a formulação contendo açúcar e 8,4 

para o suco adoçado com edulcorante artificial. A utilização de edulcorantes em bebidas tem como 

função diminuir a quantidade de calorias dos produtos, além de apresentar como vantagem a 

diminuição dos malefícios causados pela ingestão da sacarose, como a obesidade, diabetes e cárie 

dental (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). Os teores de sólidos solúveis encontrados foram de 13,8 

°Brix para a formulação 1 e 12,8°Brix para a formulação 2. De acordo com o estudo de Pinheiro, 

et al. (2006) os padrões de sólidos solúveis (ºBrix a 20ºC), mínimo 11, acidez total em ácido cítrico, 

mínimo 0,3 g/100 g. 

 

O Gráfico 1 apresenta os resultados da análises sensorial de sucos do cilindro central dos 

frutos de abacaxi com adição de edulcorante.  

 

 

                       Fonte: Autores, 2016. 
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Gráfico 1. Avaliação sensorial de suco do cilindro central de abacaxi adoçado com sacarose 

comercial e edulcorante artificial.  

O Gráfico 1 mostra que o atributo sabor foi muito bem aceito pelos julgadores em ambas as 

formulações do suco, estes recebendo a nota 8,0 (gostei muito). Os atributos aroma, aparência e 

doçura apresentaram-se com maiores médias para a formulação 2, apresentando estes notas médias 

de 7,9, 8,0 e 8,1 respectivamente.  

Para que estes edulcorantes sejam aplicados com êxito é necessário que, além de sua 

segurança absoluta, eles apresentem características sensoriais agradáveis, com doçura semelhante 

à da sacarose. A única forma de se avaliar a aceitação de um edulcorante é pela análise sensorial 

(GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). 

No Gráfico 2 estão apresentados os resultados obtidos pelo teste de intenção de compra dos 

sucos do cilindro central dos frutos de abacaxi adoçado com sacarose comercial e edulcorante 

artificial. 

 

Gráfico 2. Intenção de compra de suco do cilindro central de abacaxi adoçado com sacarose 

comercial e edulcorante artificial.  
 

 

            Fonte: Autores, 2016. 

Na avaliação de intenção de compra dos sucos por parte dos julgadores, foi perguntado se 

comprariam o produto e como pode-se observar no Gráfico 2, que 63,3% dos julgadores 

responderam que certamente comprariam o suco adoçado com edulcorante e 33,3% dos julgadores 
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disseram que provavelmente comprariam a formulação 1 do suco do cilindro central de abacaxi, 

contendo este açúcar. Isso comprova que este produto apresentou boa aceitação pelo consumidor. 

CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que os sucos apresentaram boa aceitação para os atributos sensoriais avaliados, 

além disso, a partir da caracterização físico-química a formulação mostrou-se estar dentro dos 

resultados encontrados por outros autores. Diante disso, pode-se afirmar que o suco do cilindro 

central dos frutos de abacaxi com adição de edulcorante apresenta potencial para comercialização 

e consumo, em especial ao público que atenta em manter uma vida saudável. 
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RESUMO  

 

O alimento integral é aquele não processado ou pouco processado e que mantém seu conteúdo em 

fibras e nutrientes. Durante o processo de industrialização, alguns hábitos alimentares saudáveis 

foram abandonados e substituídos por alimentos industrializados. Por esse motivo, é necessário 

conhecer o comportamento do consumidor no momento da decisão de compra, e ainda os fatores 

que determinam o seu consumo. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento com os 

consumidores de grandes supermercados, a fim de conhecer o perfil socioeconômico, os fatores 

que determinam o consumo de alimentos integrais, conhecer os desejos dos consumidores por 

novos produtos. A pesquisa foi conduzida em grandes supermercados na cidade de Belém/PA aos 

consumidores de ambos os sexos. Aplicou-se um questionário estruturado de 13 questões aplicado 

a 280 clientes que saiam do local após as compras, selecionados de acordo com a disponibilidade. 

Os dados coletados foram analisados utilizando estatística descritiva. Dos entrevistados, 65,9% são 

do sexo feminino, sendo 63,6% solteiro(a), apenas 52,3% consomem alimentos integrais e 65,9% 

estão entre 21 a 40 anos de idade. 42% possuem renda salarial até R$ 850,00, 28% até R$ 1.500,00, 

12% entre R$ 2.850,00 a R$ 3.850,00. E estes, buscam informações, principalmente na internet 

37%, 33% em programas de televisão (TV). Os alimentos integrais mais consumidos são: biscoito 

31,8%, pão 29,5%, arroz 22,7%, torrada 9,1%, leite 4,5% e macarrão 2,3%, sendo que 37,5% 

consomem esses alimentos de 2 a 3 vezes por semana e 33,3% consomem todos os dias, um dos 

principais motivos de consumo são: “faz bem a saúde” 44,1%. A maioria dos entrevistados não 

conhece os benefícios dos alimentos integrais, não sabem a importância destes na dieta alimentar, 

simplesmente o consome porque faz bem a saúde. 

 

Palavras-chave: Alimentos integrais. Pesquisa de consumo. Saúde.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e tecnologia de alimentos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma alimentação saudável deve fornecer água, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, 

minerais e fibras, porque são de extrema importância para o bom funcionamento do organismo. 
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Desta forma, é importante dar preferência aos alimentos em sua forma integral para garantir a 

manutenção do teor de vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais e as fibras (PHILIPPI, 2006; 

BRASIL, 2005). 

Segundo o glossário temático do Ministério da Saúde, alimento integral é aquele não 

processado ou pouco processado e que mantém em perfeitas condições seu conteúdo em fibras e 

nutrientes. Se o processo de refinamento dos alimentos os despoja de alguns componentes, tem-se 

que saber quais as repercussões para o organismo humano hígido e para aqueles propensos a 

doenças (BRASIL, 2008). 

O investimento com os alimentos integrais é maior do que os alimentos refinados, no 

entanto, a aquisição destes produtos é benéfica, pois as fibras presentes nesses alimentos auxiliam 

no combate a desnutrição, anemia, e podem melhorar o desempenho físico e psicológico 

(GASTALDON et al., 2007). Os alimentos integrais são parecidos com a matéria prima e possuem 

uma imagem saudável por apresentar de três a sete vezes mais fibras do que os produtos refinados 

(FELLOWS, 2006). 

A fibra alimentar pode ser classificada de acordo com sua estrutura molecular ou com sua 

solubilidade (fibras solúveis e insolúveis). As fibras solúveis e insolúveis vão atuar através de 

diferentes mecanismos no sistema gastrointestinal, sendo que as fibras insolúveis são apenas 

parcialmente fermentadas no intestino grosso e sua atuação é mais restrita ao aspecto físico, 

diminuindo o tempo de trânsito do bolo alimentar no intestino, aumentando a massa fecal e a 

capacidade de ligar-se a determinados nutrientes e a outros compostos presentes no intestino. As 

fibras solúveis em água formam sistemas viscosos e tendem a retardar o esvaziamento gástrico e a 

absorção de nutrientes (PACHECO; SGARBIERI, 2001). De acordo com ADA (2010), a 

recomendação de fibras é de 25 g para mulheres e de 38 g para homens sendo que após os 50 anos 

de idade a recomendação é reduzir para 21 g para mulheres e para homens 30 g. 

A ingestão das fibras tornou-se mais estudado nos últimos anos, pois, o efeito benéfico 

causado pela fibra tem gerado aprovação em seu uso para fins preventivos e terapêuticos, uma vez 

que tem efeito hipocolesterolêmico frente à gordura e efeito hipoglicemiante, beneficiando os 

diabéticos; além de prevenir o câncer de intestino, pela diminuição do contato das fezes com a 

mucosa intestinal, e consequentemente o contato com carcinógenos e, de um modo geral, promover 

o desenvolvimento da mucosa intestinal (OLIVEIRA; MARCHINI, 2008). Por esse motivo, é 
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necessário conhecer o comportamento do consumidor no momento da decisão de compra, e ainda 

os fatores que determinam o seu consumo. Esse comportamento do consumidor é entendido como 

“o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupo selecionam, compram, usam ou 

dispõem de produtos, serviços, ideais ou experiências para satisfazer necessidades e desejos” 

(SECCO et al., 2014). Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi realizar levantamento com os 

consumidores de grandes supermercados na cidade de Belém/PA, a fim de conhecer o perfil 

socioeconômico, identificação dos fatores que determinam o consumo de alimentos integrais, além 

de conhecer os desejos dos consumidores por novos produtos no mercado e identificar os principais 

produtos integrais consumidos.   

   

2. METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi conduzida junto a consumidores de ambos os sexos em dois grandes 

supermercados. Para isso, um questionário estruturado de 13 questões foi aplicado a 280 clientes 

que saiam do local após as compras na cidade de Belém-PA, durante todo o período de agosto de 

2016. Os supermercados foram escolhidos devido a sua localização geográfica que abrange 

diferentes classes sociais, os entrevistados selecionados foram de acordo com a disponibilidade em 

responder ao questionário. Os dados coletados durante as entrevistas foram analisados utilizando 

estatística descritiva e distribuição de frequência.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

  Os dados da Tabela 1 descrevem o aspecto socioeconômico dos entrevistados em Belém-

PA, no ano de 2016. Analisando os resultados, verifica-se que no universo de 280 entrevistados, 

65,9% são do sexo feminino, o que mostra a predominância das mulheres que mais frequentam ao 

supermercado. Dos entrevistados, 63,6% consideram-se solteiro(a) e 27,3% casado(a), quando 

questionados sobre o consumo de alimentos integrais apenas 52,3% dos entrevistados consomem 

produtos integrais. Com relação à faixa etária, verifica-se que em torno de 65,9% estão entre 21 a 

40 anos de idade. 

 

 

Tabela 1 – Aspecto socioeconômico dos entrevistados em Belém-Pará, no ano de 2016. 
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Parâmetros Categoria 

Sexo Feminino (65,9%) e Masculino (34,1%) 

Idade 
15 a 20 anos (13,6%), 21 a 30 anos (34,1%), 31 a 40 anos (31,8%), 41 a 50 anos 

(11,45%), 51 a 60 anos (6,8%) e acima de 60 anos (2,3%) 

Estado civil Solteiro (63,6%), Casado (27,3%) e Divorciado (9,1%) 

Escolaridade 
Nível fundamental (15,9%), Nível médio (65,9%) e Nível superior (18,2%) 

 

 

    Fonte: Autores, 2016. 

 

 Conforme os dados obtidos na Figura 1 relacionados à faixa salarial apresentado no item 

(a) verificou-se que 42% dos entrevistados afirmaram ter uma renda salarial de até R$ 850,00, 28% 

responderam que recebem até R$ 1.500,00, 12% recebem entre R$ 2.850,00 a R$ 3.850,00 e apenas 

2% possuem uma faixa salarial maior que R$ 7.850,00 isso mostra que os consumidores de 

produtos integrais não estão relacionados diretamente as pessoas de maior poder aquisitivo. Esse 

fato revela que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e em ingerir alimentos 

mais ricos em nutrientes. Na parte (b) da Figura 1 os consumidores buscam informações sobre 

esses alimentos, principalmente na internet com aproximadamente 37% dos entrevistados, 33% em 

programas de televisão (TV), 19% em consulta com o nutricionista, 7% com os familiares e 4% 

com os amigos. 

 A facilidade ao acesso às informações, principalmente através da internet, dos 

nutricionistas e os programas de televisão, esses meios tentam mostrar a importância de uma 

alimentação saudável e suas consequências. Segundo Goulart e Viaboni (2006), é importante 

conhecer os hábitos alimentares das populações, porque uma dieta pobre em fibras e rica em 

gorduras é um importante fator causal na etiologia do câncer color-retal. 
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Figura 1 – (A) Faixa salarial dos entrevistados e (B) as principais fontes de informações sobre os alimentos 

dos entrevistados nos supermercados em Belém-PA, no ano de 2016. 

 

             A)                                                                               B) 

 
Fonte: Autores, 2016 

 

 Segundo os dados obtidos na Figura 2 parte (a), mostra os alimentos integrais mais 

consumidos pelos entrevistados, onde os biscoitos integrais aparecem em primeiro lugar 

representado 31,8%, os pães integrais são o segundo alimento mais consumidos com 29,5% e 

ficando em terceiro lugar o  arroz com 22,7%. Segundo Francisco (2010), na sua pesquisa com 

acadêmicos de uma universidade revelou que os alimentos integrais mais consumidos são os pães, 

biscoitos, grãos integrais, arroz, macarrão e barra de cereal. No estudo realizado por Kaspary et al. 

(2006), as mulheres adultas obesas que participaram da pesquisa citaram que consumiam o pão 

integral, aveias, farelo e gérmen de trigo, arroz integral e biscoito integral. Esses dados mostram 

uma semelhança no que diz respeito aos alimentos integrais mais consumidos entre diferentes 

consumidores.   

 Na Figura 2 parte (b) é possível observar o tempo médio de consumo de alimentos integrais 

entre os consumidores, variando entre o tempo máximo de 8 anos e o tempo mínimo de 1 ano, o 

tempo entre um ano e dois anos, representam os maiores percentuais de 33,3% e 23,8%, 

respectivamente, isso significa que os consumidores estão cada vez mais preocupados em consumir 

alimentos mais saudáveis. Segundo Philippi (2006), o mesmo alimento integral pode apresentar 

diferentes quantidades de fibras, o pão integral, por exemplo, pode apresentar diferentes teores de 

farinha de trigo integral, dependendo de cada fabricante, por este motivo recomenda-se a leitura 

cuidadosa dos rótulos de alimentos.  
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Figura 2 – Produtos integrais  mais consumidos a) e b) mostra o tempo de consumo desses alimentos pelos 

entrevistados nos supermercados em Belém-PA, no ano de 2016.      

              

A) Alimentos  integrais  mais consumidos.                  B)  O tempo de consumo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Autores, 2016 

 

 Quanto à frequência de consumo de produtos integrais (Figura 3), 37,5% responderam que 

consomem esses alimentos de 2 a 3 vezes por semana, 25% consomem 1 vez por semana e 33,3% 

consomem todos os dias. Em torno de 70,8% dos entrevistados reconheceram que devem melhorar 

a dieta alimentar, que devem inserir mais alimentos integrais na dieta diária, segundo os 

entrevistados, o motivo de não consumir todos os dias esses alimentos deve-se ao fato de serem 

mais caros que os alimentos refinados. No entanto, a fibra presente na alimentação faz parte de 

uma dieta saudável, pois se inclui na dieta alimentos integrais e pouco refinados, ou seja, os 

alimentos integrais devem estar presentes na alimentação de todos (PHILIPPI, 2006). 

 

Figura 3 – Frequência do consumo de alimentos integrais pelos entrevistados nos supermercados em Belém-

Pará, no ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

377 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

                                                                          Fonte: Autores, 2016 

 A partir dos dados observados na Figura 4 pode-se perceber os motivos citados pelos 

entrevistados que os levam a consumir os alimentos integrais, os principais motivos são: “faz bem 

a saúde” 44,1%; 17,6% “problemas intestinais”; 17,6% “recomendação médica”; 14,7% 

“emagrecer”; e menos de 6% responderam “recomendação médica” e “doença”. Os entrevistados 

que responderam que os alimentos integrais “fazem bem a saúde”, não conseguiram responder o 

porquê faz bem à saúde. Esse fato pode ser explicado pela influência da internet e os programas de 

televisão, onde os mesmos não expõem a composição desses alimentos e nem sua ação no corpo 

humano. Os alimentos integrais são fonte de fibras, e esta, por sua vez, é considerada um nutriente 

regulador, pois tem efeitos nos processos orgânicos e nas condições internas do organismo. As 

fibras são citadas em vários “Guia Alimentar”, porém em cada grupo de alimentos a quantidade de 

fibras é diferente (GALISA, 2008).    

 Os entrevistados que responderam que consomem alimentos integrais por “recomendação 

medica”, pode está relacionado aos “problemas intestinais” e a tentativa de “emagrecer”.  

Independente da situação (econômica ou saúde) do individuo, é importante resgatar os hábitos 

alimentares que foram abandonados durante o processo de industrialização, onde o ser humano 

substituiu os alimentos in natura por produtos industrializados. A alimentação saudável é uma 

condição essencial para a promoção à saúde e uma boa qualidade de vida (PHILIPPI; LEAL, 2009). 

 

Figura 4 – Principais motivos que influenciam o consumidor a ingerir os alimentos integrais. 
 

 
                                                                 Fonte: Autores, 2016. 
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Do total de entrevistados, 66,7% leem os rótulos dos alimentos, buscam principalmente se 

os alimentos estão dentro do prazo de validade.  

 
4. CONCLUSÕES  

 A prática de uma alimentação saudável é essencial na vida do ser humano. Alterar os hábitos 

alimentares não é uma tarefa fácil, exige conhecimento e esforço para manter essas mudanças. 

 Foi possível identificar através deste estudo, que a maioria dos entrevistados não conhece 

os benefícios dos alimentos integrais, não sabem a importância destes na dieta alimentar e 

simplesmente os consomem porque faz bem a saúde ou por recomendação médica. Os 

consumidores neste estudo reconhecem que devem melhorar a dieta alimentar, esse fato pode 

incentivar o mercado, pois proporcionará novas fronteiras rumo a uma expansão dos produtos 

integrais, e assim, influenciando a redução nos preços desses alimentos, tornando o mais acessível 

a todas as classes sociais. Pode-se citar que o grupo de pessoas que consomem produtos integrais 

está emergindo. Os consumidores de alimentos integrais sugerem que estes alimentos venham com 

menor teor de sódio e açúcar, principalmente nos biscoitos integrais. Sugerem também, melhorar 

o sabor do pão integral e um arroz mais mole para cocção. 
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RESUMO  

O abacaxi apresenta excelente qualidade sensorial decorrente do sabor e aroma característicos que 

lhe são atribuídos, como os açúcares, ácidos, ésteres, carotenoides, as vitaminas, aminoácidos e 

proteínas. A cenoura é a mais importante fonte de provitamina A, por acumular alfa e betacaroteno, 

as duas formas principais de provitamina A. Entre os derivados lácteos, o iogurte vem se tornando 

mais popular devido ao modo de vida da população, sendo incluído na rotina diária por ser pratico 

e de fácil consumo, além da imagem positiva de alimento saudável, nutritivo, saboroso e com 

destacado potencial funcional. Dentro deste contexto, tem-se observado constante sofisticação 

tecnológica, com o surgimento crescente de novos produtos no mercado, cujos fabricantes 

preocupam-se em diversificar sabores e aromas utilizando essências, extratos de frutas e/ou frutas 

preparadas de uma ou mais espécies, que constitui uma opção melhor quando comparada a 

utilização de aromas artificiais. O estudo objetivou formular um iogurte bifásico de abacaxi com 

geleia de cenoura, através do “mix fruta/hortaliça” devido a sua influência sobre a nutrição e a 

saúde humana. As análises realizadas no iogurte de abacaxi com geleia de cenoura foram: acidez 

titulável (ATT), lipídios, proteínas e sólidos solúveis (ºBrix). Os valores encontrados para as 

análises de acidez total titulável de 0,78 g/100g de ácido lático, lipídios de 1,50 g/100g, proteínas 

de 4,98 g/100g e sólidos solúveis de 26,30 ºBrix. Verificou-se que o iogurte formulado se 

caracteriza como semidesnatado, segundo a legislação brasileira vigente, e todos os outros 

parâmetros avaliados estavam dentro dos limites preconizados pela legislação, a qual estabelece o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados. Logo a formulação de 

iogurte semidesnatado de abacaxi com geleia de cenoura mostrou êxito com a formulação do ponto 

de vista nutricional e da aplicação de tecnologia para a agregação de valor a cenoura e ao abacaxi.  

Palavras-chave: Saudável. Fruta. Hortaliça. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ABACAXI 

O abacaxizeiro (Ananas comosus [L.] Merril) é uma planta monocotiledônea perene, 

pertencente a família Bromeliaceae que da origem ao fruto abacaxi. Seu cultivo vem se expandindo 

em todo o mundo, principalmente por seu sabor, aroma, cor e características físico-químicas 

(QUINTERO, 2007). É uma fruta muito apreciada, não só pelo seu aroma agradável e sabor 

refrescante e ácido, mas também por suas qualidades nutricionais, pois a fruta apresenta uma boa 

fonte de vitamina A, vitamina B1, vitamina C, sais minerais e carboidratos. Também é um 

adjuvante da digestão pela ação de sua enzima natural, a bromelina (VIEIRA et al., 2012). 

Este fruto apresenta excelente qualidade sensorial decorrente do sabor e aroma 

característicos que lhe são atribuídos por diversos constituintes químicos, como os açúcares, os 

ácidos, os ésteres, os carotenoides e demais constituintes vitamínicos, aminoácidos e proteicos 

(ANTONIOLLI et al., 2005). É consumido em todo mundo, em forma de compotas, suco, fruta 

fresca, enlatada e bem como em sucos processados e como ingrediente em alimentos exóticos 

(TOKITOMO et al., 2005). Além disso, é utilizado também para a fabricação de doces 

cristalizados, geleias, sorvetes, cremes, gelatinas e pudins. A qualidade dos frutos é atribuída as 

suas características físicas externas (coloração da casca, tamanho e forma do fruto) e internas, 

conferidas por um conjunto de constituintes físico-químicos e químicos da polpa, responsáveis pelo 

sabor, aroma e valor nutritivo (GONÇALVES et al., 2000).  

Apesar de o abacaxi ser consumido preferencialmente como fruta fresca, há a necessidade 

de buscar novas tecnologias de preservação da fruta, disponibilizando, dessa forma, um alimento 

de consumo alternativo, reduzindo o desperdício da produção excedente. Além das formas 

industrializadas mais comuns do abacaxi – as geleias, as bebidas e em calda –, a fruta em sua versão 

seca vem ganhando maior espaço (VIEIRA et al., 2012). 

1.2 CENOURA 

A ciência de alimentos anteriormente se preocupava em desenvolver alimentos para a 

sobrevivência humana, objetivo este que foi substituído pelo conceito de produzi-los com 

qualidade. Isto ocorreu, pois, além de serem utilizados como veículo de promoção do bem-estar e 
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saúde, os alimentos passaram a ser vistos como redutores dos riscos de algumas doenças, o que 

tem incentivado as pesquisas de componentes naturais e o desenvolvimento de novos ingredientes 

que possibilitam a inovação no setor alimentício (MATSUBARA, 2001). 

Dentre as hortaliças, a cenoura (Daucus carota L.) se destaca por ser um alimento com 

elevados teores de carotenoides (pró-vitamina A), vitaminas B1 e B2 e sais minerais como o 

potássio, o cálcio e o fósforo (LUENGO et al., 2000). 

O consumo desta hortaliça traz vários benefícios à saúde como a prevenção da 

carcinogênese cervical por indução da apoptose de células malignas e da cegueira noturna, bom 

desenvolvimento fetal, aumento da imunidade do organismo e diminuição no risco de 

desenvolvimento do diabetes mellitus (COSTA; ROSA, 2010). No entanto, o consumo de 

hortaliças no Brasil representa menos da metade das recomendações diárias para este tipo de 

alimento, e este fato se agrava ainda mais em famílias de baixa renda (GIUGLIANO; CARNEIRO, 

2004). Outro fator que também diminui o consumo de hortaliças é que tais alimentos não são 

apreciados sensorialmente, principalmente pelo público infantil, e tendem a ser ingeridos em 

quantidades insuficientes. 

 

1.3 IOGURTE 

 

O iogurte é um produto fermentado elaborado com leite usando uma cultura mista de 

Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus e Streptococcus thermophilus (PENNA et al., 1997). Este 

produto tem alcançado uma considerável importância econômica nos últimos anos, devido a sua 

composição nutricional, cuja imagem positiva como fonte de cálcio, vitaminas e proteínas pode 

aumentar ainda mais com a adição de outros compostos bioativos (GIUGGISBERG et al., 2007). 

O consumo mundial de iogurte destacou-se na década de 1960 devido à adição de polpa de 

frutas para a atenuação do sabor ácido, resultando em uma maior aceitação popular do produto 

(ROCHA et al., 2008), bem como a diversificação na sua linha de produção, incluindo os iogurtes 

com teor reduzido de gordura ou probióticos, mousses de iogurte e sorvetes de iogurte 

(STAFFOLO et al., 2004). 

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009), entre 1974 e 

2003, o iogurte apresentou um aumento de 702% no seu consumo. Em 2008-2009 o consumo 
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médio foi de 2,28 kg, sendo maior na região Sul (2,73 kg), seguido pelas Regiões Sudeste (2,39 

kg), Centro-Oeste (2,28 kg), Nordeste (1,95 kg) e Norte (1,79 kg) (BRASIL, 2009). Assim, um 

incremento do consumo deste produto pode ser promovido com o emprego de técnicas que 

melhoram as características sensoriais, de forma que atenda às expectativas do consumidor com 

relação ao preço e ao valor nutricional. 

A cenoura possui elevado valor nutricional, uma vez que ela é rica em carotenoides e o 

abacaxi apresenta excelente qualidade sensorial decorrente do sabor e aroma característicos que 

lhe são atribuídos. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo a formulação de um iogurte 

bifásico de abacaxi com geleia de cenoura, através do “mix fruta/hortaliça” e a sua influência sobre 

a nutrição e a saúde humana. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA – Campus 

Belém, nas dependências do laboratório de Bioquímica. O leite da espécie bovina utilizado no 

experimento foi procedente de vacas, oriundas do Município de Castanhal-PA, obtido através da 

ordenha mecânica em condições higiênicas adequadas. Foram utilizados os vegetais cenoura e 

abacaxi, adquiridos no comércio local da cidade de Belém-PA.  

Na obtenção do iogurte foi elaborada a seguinte formulação (20% de calda de polpa de 

abacaxi, 4% de leite em pó e 3,5% de cultura lática). O leite foi submetido à esterilização e 

inoculado a cultura a 43ºC, acompanhamento da fermentação até 80°D e refrigeração a 8°C por 24 

horas. 

Na formulação da geleia de abacaxi com cenoura às polpas (proporção de 2 (abacaxi): 

1(cenoura)). Em função do teor de sólidos solúveis, calculou-se a quantidade de açúcar para elevar 

o teor de sólidos para 65ºBrix. Foram adicionados pectina (1%) e ácido cítrico (0,3%). A geleia foi 

despejada em copos descartáveis imediatamente e mantida sob temperatura ambiente, logo em 

seguida despejou-se o iogurte sobre a geleia, mantendo-se sob refrigeração a 8°C.  

O iogurte de abacaxi com geleia de cenoura foi submetido à caracterização físico-química, 

sendo analisadas quanto a acidez titulável (AOAC, 1997), sólidos solúveis (AOAC, 1997), 

proteínas (AOAC, 1997) e lipídios (AOAC, 1997). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da caracterização físico-química do iogurte semidesnatado de abacaxi com 

geleia de cenoura podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química do iogurte semidesnatado de abacaxi com geleia de 

cenoura, em base úmida. 

Determinação Formulação Padrão* 

ATT (g/100g ácido lático) 0,78 ± 0,16 0,6 – 1,5 

Lipídios (g/100g) 1,50 ± 0,12 0,6 – 2,9 

Proteínas (g/100g) 4,98 ± 0,08 Mín. 2,9 

SST (ºBrix) 26,30 ± 0,05 NE* 

Os valores representam as médias de três replicatas ± desvio padrão. % Acidez Total Titulável (ATT) 

expresso em ácido lático. Sólidos Solúveis Totais (SST). *NE – Não estabelecido pela Legislação vigente. 

 

Segundo os padrões físico-químicos estabelecidos pela legislação vigente para leites 

fermentados (BRASIL, 2007), os iogurtes devem apresentar valores de acidez em acido lático entre 

0,6 e 1,5g/100g. Assim, o valor encontrado para acidez em acido lático do iogurte formulado atende 

a legislação vigente (0,78g/100g). Queiroga et al. (2011) verificaram valor médio de 0,81g/100g 

de ácido lático em iogurte formulado com leite caprino e geleia de abacaxi. 

Com relação ao teor de lipídios, o iogurte formulado apresentou teor de gordura dentro do 

padrão para iogurtes semidesnatados, entre 0,6 a 2,9 g/100g de produto (BRASIL, 2007). Antunes 

et al. (2015), ao avaliarem o iogurte natural semidesnatado obtido de leite bovino, encontraram 

valor médio superior de 2,7 g/100g de lipídios. Ao avaliarem as características físico-químicas de 

iogurtes com frutas, Rodas et al. (2001) encontraram valores de lipídios variando entre 1,60 e 2,73 

g/100g. Resultado semelhante foi encontrado nesta pesquisa, cujo valor médio de 1,50 g/100g. 

No que diz respeito ao teor proteico, apenas o iogurte sabor abacaxi com geleia de cenoura 

apresentou valor bem acima do mínimo exigido pela legislação brasileira, que estabelece para 

iogurtes o mínimo de 2,9 g/100g (BRASIL, 2007). Figueiredo e Porto (2002) constataram valor 

médio de 4,26 g/100g para o iogurte natural bovino, sendo este valor próximo ao encontrado neste 

trabalho. Rodas et al. (2001), em seu experimento com iogurtes de vários sabores de frutas 

obtiveram índices de proteínas variando entre 2,81 e 3,40 g/100g, estando estes valores abaixo aos 

encontrados no presente estudo. 
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Quanto ao teor de sólidos solúveis (°Brix), o iogurte avaliado apresentou valor médio de 

26,30 °Brix, valores próximos foram observados por Marinho et al. (2012) ao avaliarem as 

características de iogurtes caprino adicionados de geleia de umbu, os quais apresentaram valores 

entre 28,24 e 28.93°Brix. 

Os iogurtes apresentaram-se como semidesnatados (0,6% a 2,9%) de acordo com Brasil 

(2007), essa redução do teor de gordura foi importante, já que o leite é uma fonte de gorduras 

saturadas e que segundo Lottenberg (2009), o consumo dessas gorduras está relacionado com a 

elevação do nível de colesterol plasmático e a doenças cardiovasculares.   

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A formulação de iogurte semidesnatado de abacaxi com geleia de cenoura mostrou êxito 

com a formulação do ponto de vista nutricional e da aplicação de tecnologia para a agregação de 

valor a cenoura e ao abacaxi.  

A inserção de hortaliças na produção de iogurte mostrou-se viável, devido às qualidades 

sensoriais e organolépticas relativamente agradáveis do produto final. 

Sugere-se que este produto elaborado seja uma alternativa para aumentar o consumo de 

cenoura por adultos e crianças, estimulando hábitos alimentares mais saudáveis. 
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Resumo 

 

A tapioca é um alimento de bastante consumo e amplamente comercializado por ambulantes, 

caracterizados pelo comércio de atividade informal, com processamento artesanal, sem o uso de 

tecnologia, e com alto risco de contaminação microbiana. Tendo em vista o grande consumo destes 

alimentos, surgi a preocupação com sua qualidade higiênico-sanitária. Assim, este trabalho teve 

como objetivo avaliar a qualidade microbiológica das tapiocas comercializadas na Foz do Rio 

Camará, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Para a realização deste trabalho, foram 

coletadas amostras de quatro (4) vendedores ambulantes que comercializam o produto. Foram 

realizadas análises microbiológicas de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, 

Staphylococcus aureus, contagem padrão de bactérias aeróbias mesófilas, e contagem de fungos 

filamentosos e leveduras. Os resultados mostraram que das 4 amostras analisadas, na determinação 

de bactérias aeróbias mesófilas, com exceção da tapioca B, todas apresentaram índice de 

contaminação, sendo que a tapioca D apresentou maior quantificação (2,5 X 102 UFC / g), nas 

determinações de fungos e leveduras quanto de coliformes a 45º C e 35º C as 4 amostras não 

apresentaram contaminação significante de micro-organismos, porém, na quantificação de 

Staphylococcus aureus somente as amostras de tapioca C e tapioca D apresentaram contaminações 

com 2,5 X 102 e 4,4 X 102 UFC / g respectivamente. Os resultados obtidos com este trabalho 

mostraram que as amostras analisadas apresentaram baixo índice de contaminação por 

microrganismo, mas seria interessante a aplicação de treinamento aos vendedores para melhorar as 

condições higiênico – sanitária dos produtos.. 

  
 Palavra chave: Alimentação. Contaminação. Qualidade.   

 Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
  

   

1. INTRODUÇÃO 

A alimentação em segmentos ambulantes faz parte do cotidiano das populações das grandes 

cidades. Trata-se de uma atividade informal, com produtos de rápido preparo, baixo custo e 

comercialização em locais de fácil acesso, como em praças e ruas. Porém, o risco de uma 

contaminação é alto, visto que o processamento é realizado de forma artesanal, sem controles 
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específicos, sem uma infraestrutura adequada e sem conhecimentos necessários sobre manipulação 

segura dos alimentos (RODRIGUES et al., 2010). 

Os produtos comercializados diferem de acordo com o país e a cultura, podendo assumir 

grande importância do ponto de vista turístico, pois vários destes são típicos de uma região 

(OLIVEIRA et al., 2006).  

O Estado do Pará lidera o ranking nacional de produção de raiz da mandioca, com 

participação de 18,3 %, seguido pelo Paraná com 16,49 %, Bahia 11,70 % e o Maranhão 7,02 %. 

Esses somam 53,55 % do volume produzidos pelo País, em 2011 (IBGE, 2012). 

Além da farinha de mesa, principal produto produzido no Pará, a mandioca possibilita o 

aproveitamento de outros subprodutos utilizados na região, entre os quais se destaca goma para 

fabricação de tapioquinhas (ALVES, 2012).  Segundo dados de Silva (2006). A análise nutricional 

da goma de tapioca em 100 g, constitui-se de energia 229 kcal, proteína 0,20 g, lipídio 1,10 g, 

carboidrato 54,60 mg e fibra 0,4 g  

Como cita Garcia (2003), esse prato típico está sofrendo uma retradução a partir de 

metamorfoses para adaptar-se ao consumidor global. Apesar da evolução tecnológica das ultimas 

décadas, quanto as técnicas de conservação e higiene dos alimentos, as doenças por eles 

transmitidas tem sido consideradas como um grave problema de saúde pública em escala mundial, 

sendo os alimentos reconhecidos como o principal vetor das enfermidades entéricas agudas 

(Oliveira et al. 2003) 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica das tapiocas 

comercializadas na Foz do Rio Camará, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Coleta das amostras de tapioca 

 

Para a realização deste trabalho, foram coletadas amostras de tapiocas de quatro vendedores 

ambulantes na Foz do Rio Camará, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, Pará. As 

amostras foram coletadas pela manhã no dia 31 de março de 2016, de quatro vendedores 

ambulantes  que comercializam o produto, sendo uma amostra de cada vendedor, em diante 

acondicionadas em sacos plásticos estéreis apropriados, armazenados sob temperatura de 
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refrigeração (7 0C) e encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia, do Campus de Salvaterra, 

da Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

 

Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas realizadas nas amostras de tapioca foram: Coliformes Totais, 

Coliformes Termotolerantes, Staphylococcus aureus, contagem padrão de bactérias aeróbias 

mesófilas, fungos filamentosos e leveduras. As determinações microbiológicas foram realizadas 

em triplicata, seguindo os métodos oficiais de American Public Health Association - APHA. 

Utilizou-se 25 g de tapioca em 225 mL de solução peptona bacteriológica. Fez-se a 

homogeneização e preparou-se as diluições entre 10-1 à 10-5. A determinação de Coliformes Totais 

e Coliformes Termotolerantes foi realizada pela técnica do Números mais  Prováveis – NMP com 

a série de três tubos múltiplos (10-1, 1 e 10), em tubos de ensaio e tubos de Durhan. Empregou-se, 

como meio presuntivo, o Caldo Lauril Sulfato Triptose, com um volume de 8 mL em cada tubo, 

seguido da incubação em estufa bacteriológica, sob temperatura de 35 ºC, por 24-48 horas. Após 

leitura, os tubos positivos foram repicados, com auxilio de alça de platina, para Caldo Verde 

Brilhante bile, a 2 % de lactose, com incubação em estufa bacteriológica, a 35 ºC, por 24-48 horas 

para confirmação da presença de Coliformes Totais, e repicados para Caldo E.C., com incubação 

em banho-maria, sob temperatura de 44 ºC, por 24-48 horas, visando a confirmação de Coliformes 

Termotolerantes.  

Para detecção de Staphylococcus aureus foi realizada técnica de Petrifilm especifico para 

esta bactéria, com incubação em estufa bacteriológica, sob temperatura de 35 ºC, por 24-48 horas.  

Para a contagem padrão de bactérias aeróbias mesófilas, utilizou-se o Ágar para contagem 

em placas - PCA, empregando-se a técnica de cultivo em profundidade, e incubação a 35 ºC por 

24-48 horas. E para a contagem de fungos filamentosos e leveduras, utilizou-se o Ágar Potato 

Dextrose, sob incubação em estufa B.O.D, a 22 ºC por 4 a 5 dias.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos através das análises microbiológicas realizadas nas quatro amostras de 

tapioca podem ser observados na tabela 1. 
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Tabela 1: Resultados das análises microbiológicas das tapiocas comercializadas na Foz do 

Rio Camará, no município de Salvaterra no período de março de 2016. 

Determinações 

microbiológicas 
Tapioca A Tapioca B Tapioca C Tapioca D 

     

Bactérias aeróbias 

mesófilas (UFC/g) 
3,3 x 102 < 25 9,9 x 102 2,5 x 103 

     

Fungos Filamentosos e 

Leveduras (UFC/g) 
< 25 < 25 < 25 6 x 102 

     

Coliformes termotolerantes 

(NMP/g) 
< 3 < 3 < 3 < 3 

     

Coliformes totais (NMP/g) < 3 < 3 < 3 < 3 

     

Staphylococcus aureus 

(UFC/g) 
< 25 < 25 2,5 x 102 4,4 x 102 

Fonte: autores 2016. 

Como pode ser observado na Tabela 1, todas as amostras apresentaram contaminação por 

bactérias aeróbias mesófilas, com exceção da tapioca B, com o maior valor detectado para a 

amostra da tapioca D, com 2,5 x 103 UFC /g, e menor valor para a amostra da tapioca A, com 3,3 

x 10-2 UFC/g. Segundo Havas (2000) é comum a constatação de bactérias aeróbias mesófilas em 

alimentos crus e em alimentos produzidos de forma artesanal, e se torna ainda mais propicio a esse 

tipo de contaminação se esse alimento for produzido e comercializado em ambientes públicos com 

exposição a condições ambientais propicias a contaminação. 

Somente a amostra da tapioca D apresentou contaminação por fungos filamentosos e 

leveduras, com nível de 6 x 102 UFC/g. Esses resultados divergem dos resultados encontrados em 

outras pesquisas como a de Teixeira et al. (2014), o qual encontrou grande variedade em seus 
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estudos com a tapioca, destacando a presença de Penicillium sp. e Rodothorula sp, micro-

organismos potencialmente toxigênico. 

Nenhuma amostra apresentou contagens para Coliformes Totais e termotolerantes. Esse 

grupo de micro-organismos fazem parte do grupo das entrebaterias e encontram-se em sua maioria 

nas fezes de animais e no solo. Lima et al, (2007) analisando coliformes totais em goma de tapioca 

comprovou a presença do mesmo em 60 % das suas amostras. 

Nas amostras C e D foram detectadas contaminações por Staphylococcus aureus, que atua 

como indicador, e que tem como habitat principalmente a nasofaringe do homem e pode 

contaminar com facilidade as mãos dos manipuladores, e assim contaminar os alimentos 

manipulados pelos mesmos. As Resolucões de Diretoria Colegiada – RDC, nº 216 e 218 é 

obrigatória a existência de lavatórios exclusivos para a higiene das mãos, fato que não ocorre nesse 

comércio ambulante (PRAGLE et al., 2007; CARDOSO et al., 2010). Para Zandonadi et al. (2007), 

as mãos também são um importante meio de contaminação, já que entram em contato com diversos 

indivíduos, alimentos, equipamentos, utensílios e ambiente. 

 

 4. CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos com este trabalho mostraram que as amostras analisadas apresentaram 

baixo índice de contaminação por microrganismo. 

Se faz necessário a aplicação de treinamento para os  vendedores, a fim de melhorar a 

profilaxia e a qualidade higiênico-sanitária não só do produto em questão, mas também do 

ambiente de trabalho e da higiene do manipulador.  
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RESUMO 
 

O leite é um produto importante na alimentação de todos os povos por ser de alto valor nutritivo. 

Fornecendo quase todos os nutrientes em quantidades consideráveis. O objetivo do trabalho foi 

analisar a frequência alimentar do consumo de leites e derivados entre adultos e idosos nos 

municípios de Soure e Salvaterra, Arquipélago do Marajó, Pará. Utilizou-se um questionário para 

a avaliação do perfil dos entrevistados e da frequência do consumo de leites e derivados. Os 

resultados mostram que os adultos e idosos fazem o consumo de leite em pó integral todos os dias 

com percentual de consumo encontrado no município de Salvaterra de 62 e 74% e Soure de 64 e 

80% respectivamente. Concluiu-se que os idosos apresentaram maior frequência do consumo de 

leite beneficiado, queijo e iogurte em relação ao público adulto, nos dois municípios pesquisados. 

 

Palavras-chave: Frequência. Leites. Derivados. 

Área de interesse: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O leite é uma secreção das glândulas mamárias, rico em moléculas energéticas, proteínas, 

sais minerais e vitaminas, que serve para alimentar os mamíferos em sua primeira fase de vida. O 

leite possui elevada importância biológica, pois é o alimento exclusivo dos mamíferos jovens 

(BEZERRA et al., 2010). 

Em média, o leite de vaca possui 87% de água e 13% de componentes sólidos, divididos 

entre cerca de 4% a 5% de carboidratos, 3% de proteínas, 3% a 4% de lipídios (em sua maior parte 

saturados), 0,8% de minerais e 0,1% de vitaminas (HAUG et al., 2007). Além disso, este alimento 

possui naturalmente imunoglobulinas, hormônios, fatores de crescimento, citocinas, nucleotídeos, 

peptídeos, poliaminas, enzimas e outros peptídeos bioativos que apresentam interessantes efeitos à 

saúde (BRITO et al., s/d; PEREIRA, 2014). 
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O leite e seus derivados merecem destaque por constituírem um grupo de alimentos de 

grande valor nutricional, uma vez que são fontes consideráveis de proteínas de alto valor biológico, 

além de conterem vitaminas e minerais. O consumo habitual desses alimentos é recomendado, 

principalmente, para que se atinja a adequação diária de ingestão de cálcio, um nutriente que, dentre 

outras funções, é fundamental para a formação e a manutenção da estrutura óssea do organismo 

(MUNIZ et al., 2013). 

Devido a sua composição, o leite é um alimento que apresenta grande importância para a 

saúde de adultos e idosos e cujo consumo é fortemente recomendado. Além da contribuição 

nutricional para a dieta, estudos têm mostrado que o consumo de leite e de outros lácteos também 

auxilia na redução do risco de algumas doenças crônicas (HUTH, DIRIENZO, MILLER, 2006). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência alimentar do consumo de leites e 

derivados entre adultos e idosos nos municípios de Soure e Salvaterra, Marajó, Pará. A fim de se 

obter informações sobre o percentual de consumo entre os dois públicos pesquisados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa sobre a frequência do consumo de leites e derivados foi realizada nos 

municípios de Salvaterra e Soure, situados no arquipélago do Marajó, Pará. Este estudo envolveu 

uma amostra de 100 indivíduos em cada município, escolhidos aleatoriamente, divididos entre 50 

adultos, com idades de 20 a 59 anos; e 50 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos 

os sexos, residentes na zona urbana dos municípios. 

O Método utilizado para avaliar a frequência de consumo do leite e derivados foi um 

questionário que requeria informações sobre sexo, idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, 

atividade física, contendo perguntas em relação à frequência de consumo de leite fresco bovino e 

bubalino e derivados lácteos, sendo que na frequência foi incluída sete possibilidades de respostas: 

nunca, todos os dias, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes  na semana, de 4 a 6 vezes na 

semana,  pelo menos uma x no mês. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente de forma 

descritiva e tabulados em planilhas do softwares Microsoft office Excel 2010, para obtenção de 

gráficos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil dos entrevistados 

Em relação aos resultados pesquisados no município de Salvaterra, entre o público idoso, 

a maioria era do sexo masculino (56%), com idade de 60 a 69 anos (40%), casados (44%), com 

escolaridade referente ao ensino fundamental incompleto (62%), que não trabalhavam (72%), não 

praticantes de atividades físicas (66%), com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (58%).  Dentre 

o público adulto, a maioria dos entrevistados era do sexo masculino (54%), com idade de 20 a 29 

anos (36%), solteiros (52%), com escolaridade referente ao ensino médio completo (36%), que 

trabalhavam (66%), não praticantes de atividades físicas (64%), com renda familiar menor que 1 

salário mínimo (50%). 

Os resultados obtidos mostram que entre os 50 idosos entrevistados no município de 

Soure, a maioria era do sexo feminino (62%), com idade de 70 a 79 anos (42%), casados (48%), 

com escolaridade referente ao ensino fundamental incompleto (86%), que não trabalhavam (80%), 

praticantes de atividade de física (64%), com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (94%). 

Dentre os adultos entrevistados no mesmo município, a maioria era do sexo feminino (58%), com 

idades de 20 a 29 anos (40%), solteiros (70%), com escolaridade referente ao ensino médio 

completo (42%), trabalhavam (70%), praticantes de atividade física (70%), com renda familiar de 

1 a 2 salários mínimos (62%). 

O perfil do público idoso pesquisado nos dois municípios apresentou característica 

semelhantes, na sua maioria percentual, em relação ao estado civil, escolaridade, trabalho e renda 

familiar, se divergindo em relação ao sexo, idade e atividade física. Já o perfil do público adulto 

nos dois municípios foi semelhante, na sua maioria percentual, em relação a idade, estado civil, 

escolaridade e trabalho, e divergindo em relação ao sexo, atividade física e renda familiar.  

 

Frequência do consumo de leite e derivados  

Na Figura 1 estão os resultados referentes a frequência do consumo de leites e derivados 

entre adultos e idosos do município de Salvaterra, Pará. 

 

Figura 1 – distribuição da frequência do consumo de leites e derivados entre adultos (A) e idosos 

(B) do município de Salvaterra, Pará. 
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Fonte: Autores 2016 

 

         Os resultados sobre a frequência do consumo de leites e derivados entre adultos e 

idosos no município de Salvaterra, Pará (Figura 1), mostra que no gráfico A, referente ao público 

adulto, a maior frequência de consumo entre os entrevistados foi 62%, que afirmaram consumir 

leite beneficiado todos os dias, sendo a maior preferência para o consumo de leite em pó integral, 

já a menor frequência de consumo, referente a pelo menos 1 vez ao mês, o maior percentual foi 

para queijos com 40%. O gráfico B (idosos), demonstra que para a maior frequência de consumo, 

referente a todos os dias, o maior percentual foi de 74% para o leite beneficiado, principalmente o 

leite em pó integral; já para a menor frequência de consumo (pelo menos 1 vez no mês), o maior 

percentual foi 54% para o queijo.   

Os resultados mostram que em relação ao não consumo de leites e derivados entre os 

adultos, o maior percentual foi de 80% para o leite bovino fresco e o menor percentual foi de 4% 

para o leite beneficiado. Referente ao não consumo entre o público idoso, o maior percentual foi 

76% para bebidas lácteas, e o menor percentual foi de 6%, para leite beneficiado, onde os 

entrevistados disseram não possuir o habito de consumir esses produtos. 

Em relação a outros derivados lácteos, foram mencionados pelos entrevistados, doce de 

leite, manteiga da fazenda e qualhada. Entre o público adulto, o maior percentual de consumo 

desses outros derivados, foi de 20%, correspondente a opção todos os dias, com destaque para o 

consumo de manteiga da fazenda; já entre o público idoso o maior percentual de consumo foi de 

20%, referente a opção 1 vez na semana, com destaque também para o consumo de manteiga da 

fazenda. 
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Na Figura 2 estão expressos os resultados referentes a frequência do consumo de leites e 

derivados entre adultos e idosos do município de Soure, Pará. 

 

Figura 2 - distribuição da frequência do consumo de leites e derivados entre adultos (A) e 

idosos (B) do município de Soure, Pará. 

 

 

Fonte: Autores 2016 

 

Os resultados sobre a frequência do consumo de leites e derivados no município de Soure, 

Pará, referente ao público adulto (gráfico A), mostra que a maior frequência de consumo, referente 

a todos os dias, foi de 64% para o leite beneficiado, em relação a menor frequência de consumo, o 

maior percentual foi 52% de outros derivados com destaque para doce de leite e Manteiga da 

fazenda. O gráfico B, referente ao publico idoso, apresentada maior frequência de consumo para 

leite beneficiado, com percentual de 80%; em relação a menor frequência de consumo, o maior 

percentual foi 58% para queijos.  

Em relação ao não consumo de leites e derivados, os resultados mostram que entre o 

público adulto, o maior percentual foi de 52% para bebidas lácteas e o menor percentual foi 2% 

para leite beneficiado. Referente ao publico idoso, o maior percentual de não consumo de leites e 

derivados, foi de 84% para bebidas lácteas e o menor percentual foi de 4% para leite beneficiado. 

Assim observa-se que os entrevistados do município de Soure, entre adultos e idosos, não possuem 

o habito de consumir bebidas lácteas porem consomem bastante leite beneficiado. 
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Os resultados referentes a outros derivados lácteos foram mencionados pelos 

entrevistados, doce de leite, qualhada e manteiga da fazenda, sendo esses derivados feitos de 

maneira artesanal, apreciados na culinária e muito recorrentes na região marajoara. A maior 

frequência de consumo desses derivados entre o publico adulto no município de Soure, foi de pelo 

menos 1 vez no mês, com percentual de 52%, com destaque para o consumo de doce de leite e 

manteiga da fazenda. Em relação ao público idoso, a maior frequência de consumo desses outros 

derivados foi de pelo menos 1 no mês, com percentual de  22%, com destaque para o consumo de 

doce de leite e coalhada. 

Em relação a frequência de consumo de leites e derivados nos dois municípios 

pesquisados, as opções referentes a 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e de 4 a 6 vezes na 

semana obtiveram os menores percentuais de consumo entre todos os alimentos questionados.  

Observou-se também que o percentual de consumo de leite beneficiado, queijo e iogurte 

entre os idosos, é maior em relação ao consumo desses derivados entre os adultos nos dois 

municípios pesquisados. Tal fato pode estar relacionado à renda familiar dos grupos em questão, 

pois foi verificado através do questionário que os idosos tinham maior percentual de renda familiar 

(1 a 2 salários mínimos) em relação aos adultos, tal renda se deve ao benefício da aposentadoria, 

já que o maior percentual desse público não trabalha.  

Os resultados da última edição da Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2009 (POF) 

indicam que a ingestão de leite e derivados é maior conforme ocorre o aumento da renda familiar 

e do grau de escolaridade da população. Dentre os lácteos, o leite integral é a variante preferida de 

consumo, apresentando participação média de ingestão de 12,4%, sendo ligeiramente mais 

frequente entre as mulheres (13%) do que entre os homens (11,8%) (IBGE, 2010). 

Em relação ao leite fresco bubalino e bovino nos dois municípios, resultados mostram 

baixa frequência de consumo, com destaque para o consumo do leite bubalino entre os idosos de 

Salvaterra de pelo menos 1 vez no mês (50%), e com mesma frequência para os entrevistados de 

Soure, entre adultos e idosos, com percentuais de 48% e 46% respectivamente, apesar de que no 

município o leite fresco bovino apresentou maior percentual de consumo em relação a município 

de Salvaterra. A baixa frequência do consumo de leites frescos, pode está associado a falta de oferta 

desse alimento, principalmente na época do verão, onde esse leite é mais destinado a produção de 

queijos, como o leite bubalino, apesar de que o Marajó possui o maior quantitavo bubalino, 
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principalmente o município de Soure. Segundo Figueiredo et al. (2010) A Ilha do Marajó representa 

62,5 % do efetivo bubalino do Estado. 

De acordo com as Dietary Reference Intakes (DRIs), as necessidades diárias de cálcio 

variam com a idade, sendo de 1.000 mg e 1.200 mg, para adultos e idosos, de ambos os sexos, 

respectivamente. A recomendação do Ministério da Saúde para o consumo diário de três porções 

de leite e/ou derivados contribuiria para o atendimento de tais recomendações (MUNIZ, 2010). 

Porem essas recomendações são difíceis de serem atendidas sem a devida quantidade de ingestão 

de leites e derivados, apesar de que o presente estudo não verificou a quantidade de ingestão, pose-

se observar que houve baixo percentual de consumo, principalmente dos derivados lácteos.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados mostram, que em relação a pesquisa realizada com adultos e idosos sobre 

frequência do consumo de leite e derivados, o maior percentual foi do consumo de leite beneficiado, 

com preferência para leite em pó integral, nos municípios pesquisados. Os leites frescos, bubalinos 

e bovinos, não apresentaram alta frequência de consumo. O público idoso apresentou maior 

frequência do consumo de leite beneficiado, queijo e iogurte em relação ao público adulto, nos dois 

municípios pesquisados. 
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RESUMO  

 

A banana (L. musaceae) é a segunda fruta mais comercializada no mundo, sua boa aceitação deve-

se aos seus aspectos sensoriais e alto valor nutricional. Suas cascas quase sempre são 

desperdiçadas, porém a produção de doces, farinhas e outros, são uma alternativa de 

aproveitamento, visando à redução dos descartes agroindustriais. O objetivo deste trabalho foi 

elaborar três formulações de biscoitos amanteigados com adição parcial de farinha da casca de 

banana e mel e avaliar as características sensoriais e aceitabilidade dos produtos. Os biscoitos 

foram elaborados e analisados no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará- 

UEPA, campus VIII. Foram desenvolvidas três formulações P (sem adição de casca de banana e 

mel), F1 (com 5% de farinha da casca da banana) e F2 (com 10% de farinha da casca da banana). 

Para obtenção dos biscoitos, a farinha de trigo e o açúcar foram homogeneizados por 5 minutos, 

em seguida, foram adicionados à manteiga e os demais ingredientes respectivos para cada 

formulação. A massa foi envolvida em papel alumínio e refrigerada (± 8 ºC) durante 15 minutos, 

por fim modelada. Os resultados foram tratados pela análise de variância (ANOVA), e as médias 

foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. De acordo com os 

resultados houve diferença significativa (p˂0,05) entre os atributos cor, sabor e aroma das amostras 

P, F1 e F2 em relação a textura apenas F1 diferiu (p˂0,05) das amostras P e F2. Em relação ao índice 

de aceitabilidade foi obtido 91,88%, 80,63% e 74,07%, para as formulações P, F1 e F2 e o teste de 

intenção de compra mostrou que 88,33% dos provadores relataram que comprariam o biscoito P, 

55,00% comprariam F1 e 31,67% comprariam F2. Conclui-se que a quantidade de farinha da casca 

de banana adicionada nos biscoitos influenciou a aceitabilidade dos produtos e que as formulações 

P e F1 obtiveram os melhores resultados referentes aos atributos sensoriais, índice de aceitabilidade 

e teste de intenção de compra. 

 

Palavras-chave: Análise sensorial. Biscoito. Casca de banana.  
Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A banana (L. musaceae) é a segunda fruta mais comercializada no mundo, com 11,4 

kg/hab/ano, perdendo somente para a laranja, com 12,2 kg/hab/ano. O continente americano é o 

maior consumidor, com 15,2 kg/habitantes/ano, evidenciando-se a América do Sul, com 20 

kg/habitantes/ano e a América Central, com 13,9 kg/habitantes/ano (VIEIRA, 2015). 

A boa aceitação da banana deve-se tanto aos seus aspectos sensoriais, como pelo seu valor 

nutricional, apresentando-se como uma fonte energética, devido à presença de açúcares e amido 

em sua composição, além das vitaminas C e A, sais minerais como fósforo, potássio, sódio, cálcio, 

magnésio, dentre outros. Sabe-se que o desperdício de alimentos vem ocasionando desequilíbrio 

devido ao aumento da poluição ambiental e o reaproveitamento de resíduos como cascas, sementes 

e talos provenientes de matéria primas alimentícias, tem se tornado uma opção alternativa para 

redução dos descartes agroindustriais (SILVA, 2013). 

As cascas de frutas quase sempre são desperdiçadas pela população, no entanto, a casca de 

banana possui nutrientes importantes a saúde dos seres humanos. Uma alternativa para aumentar o 

aproveitamento destas cascas, visando à diminuição do desperdício é através da utilização da 

mesma para o desenvolvimento de produtos como doces, farinhas e outros (CARVALHO et al., 

2012). 

A tendência do mercado em apresentar produtos diferenciados e a dos consumidores em 

buscar alimentos saudáveis e ao mesmo tempo saborosos faz do mel uma alternativa de fabricação 

de novos produtos. O mel é amplamente utilizado para fins medicinais, mas o interesse da indústria 

em utilizar esse alimento na formulação de novos produtos tem crescido (MOREIRA, 2013). 

 O mel é o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir do néctar das 

flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas que as abelhas recolhem, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias e armazenam nos favos da colmeia 

(BRASIL, 2000). 

Segundo a Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA (1998), a 

definição de biscoitos ou bolachas é: “produtos obtidos pelo amassamento e cozimento conveniente 

de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias 

alimentícias”. Estes produtos são classificados de acordo com o ingrediente que o caracteriza ou 
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forma de apresentação, podendo ser biscoitos ou bolachas salgadas, doces, recheados, revestidos, 

dentre outros (CNNPA, 1978). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi elaborar três formulações de biscoitos 

amanteigados com adição parcial de farinha da casca de banana e mel e avaliar as características 

sensoriais dos produtos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ELABORAÇÃO DOS BISCOITOS AMANTEIGADOS 

Os biscoitos amanteigados foram desenvolvidos e analisados no Laboratório de Alimentos 

da Universidade do Estado do Pará- UEPA, campus VIII. Para elaboração dos biscoitos foram 

utilizados cascas de bananas verdes (L. musaceae), açúcar, mel, margarina, sal e farinha de trigo.  

Para obtenção da farinha, as banana foram lavadas, sanitizadas com hipoclorito de sódio e 

descascadas. As cascas foram cortadas e desidratadas em estufa à temperatura de 60°C por 12 

horas, em seguida, foram trituradas para produção da farinha.  

Foram desenvolvidas três formulações P (sem adição de casca de banana e mel), F1 (5% de 

farinha de casca de banana e mel) e F2 (10% de farinha de casca de banana e mel). 

 

Tabela 1- Formulação dos biscoitos tipo amanteigados P, F1 e F2. 

Ingredientes  Formulação  

P F1 F2 

Farinha de Trigo* 100% 100% 100% 

Farinha da casca de Banana - 5% 10% 

Açúcar cristal refinado 16% 5% 5% 

Manteiga 16% 33% 33% 

Mel - 11% 11% 

*Farinha de trigo igual a 100%. P (biscoito sem adição de farinha da casca de banana e mel) F1 (biscoito com 5% de farinha da casca de banana e 

mel) e F2 (biscoito com 10% de farinha da casca de banana e mel). 

 

Inicialmente a farinha de trigo e o açúcar foram homogeneizados manualmente por cinco 

minutos, em seguida, foram adicionados à manteiga e os demais ingredientes respectivos para cada 

formulação, conforme apresentado na Tabela 1. A massa foi envolvida em papel alumínio, 
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submetida à refrigeração durante 15 minutos, e em seguida, foi modelada nos formatos dos 

biscoitos. 

Os biscoitos foram assados a 200°C por 15 minutos, resfriados à temperatura ambiente e 

acondicionados em sacos plásticos estéreis. 

 

2.2 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial dos biscoitos amanteigados foi realizada com 60 provadores não 

treinados. Cada provador recebeu três biscoitos referentes as amostras (P, F1 e F2), junto com um 

copo de água mineral e uma ficha composta por uma escala hedônica ancorada pelos extremos 

“desgostei extremamente” (1) e “gostei extremamente” (9). Os atributos sensoriais analisados 

foram: cor, sabor, textura, aroma e impressão global. Além desta análise, também foi aplicado o 

teste de intenção de compra composto pelos itens sim, talvez e não compraria o produto, conforme 

Dutcosky (2013). O índice de aceitabilidade dos biscoitos foi determinado, conforme a equação 1.  

 

Índice de aceitação (%) =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙

9
. 100% 

 

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram tratados pela análise de variância (ANOVA), e as médias foram 

comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando o programa 

ASSISTAT versão 7.7. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados da análise sensorial dos biscoitos amanteigados com e sem adição de  farinha 

de casca de banana e mel, estão apresentados na Tabela 2.   

 

Tabela 2- Resultados da análise sensorial dos biscoitos amanteigados P, F1 e F2. 

Atributos  P IA (%) F1 IA (%) F2 IA (%) 

Cor  8,25a 91,67 7,12b 79,07 6,03c 67,04 

Sabor 8,52a 94,63 7,38b 82,04 6,92c 76,85 

Textura 8,37a 92,59 7,75b 86,11 7,15a 79,44 
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P: biscoito sem adição de farinha da casca de banana e mel; F1: biscoito com 5% de farinha da casca de banana e mel: F2: biscoito com 10% de 

farinha da casca de banana e mel. Valores na mesma linha com letras iguais não apresentam diferença estatística, já valores com letras diferentes 

apresentam diferença estatística (p<0,05). 

Os resultados expostos na Tabela 2, mostram que a diferença significativa (p<0,05) entre 

os atributos cor, sabor e aroma das amostras P, F1 e F2 em relação a textura apenas F1 diferiu 

(p<0,05) das amostras P e F2. Os atributos sensoriais mencionados diferiram devido a adição de 

farinha da casca da banana, pois a formulação com 10% de farinha apresentou textura mais firme, 

coloração mais escura e aroma diferenciado. 

Mauro, Silva e Freitas (2010), elaboraram duas formulações de biscoito do tipo cookie na 

qual, a primeira formulação foi composta por farinha do talo de couve e a segunda por farinha do 

talo de espinafre. Os resultados obtidos foram, respectivamente: 6,10 e 6,68 para impressão global, 

5,91 e 6,84 para aroma, 6,22 e 6,61 para consistência (textura), 6,53 e 7,07 para sabor.  

Em relação ao índice de aceitabilidade, as médias percentuais obtidas foram 91,88%, 

80,63% e 74,07%, para as formulações P, F1 e F2, respectivamente. Verificou-se que a adição de 

farinha de banana influenciou no índice de aceitabilidade dos biscoitos e a formulação com menor 

quantidade de farinha, ou seja, 5% (F1) apresentou IA maior que a formulação com 10% (F2) de 

farinha de casca de banana. 

Minim (2013) para que o produto seja considerado aceito, em função de suas qualidades 

sensoriais, este deve atingir índice de aprovação de no mínimo 70% ou média maior ou igual a 7,0, 

sendo assim, todas as formulações desenvolvidas neste estudo pode ser consideradas aceitas, uma 

vez que apresentaram valores superiores ao mínimo exigido. 

O Gráfico 1, apresenta os resultados do teste de intenção de compra dos biscoitos 

amanteigados elaborados com e sem farinha da casca de banana e mel. Segundo os resultados 

88,33% dos provadores relataram que comprariam o biscoito P, 55,00% comprariam F1 e 31,67% 

comprariam F2, caso o encontrassem disponíveis a venda e apenas 21,67 e 25,00% dos provadores 

disseram que não comprariam F1 e F2, respectivamente. 

Aroma 8,17a 90,74 7,20b 80,00 6,63c 73,70 

Impressão Global 8,08a 89,81 6,38b 75,93 6,60b 73,33 

Médias  91,88  80,63  74,07 
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Gráfico 1- Resultados do teste de intenção de compra dos biscoitos P, F1 e F2 

 

Fonte: Autores (2016). 

 

5. CONCLUSÕES  

A quantidade de farinha da casca de banana adicionada nos biscoitos influenciou a 

aceitabilidade dos produtos, as formulações P e F1 obtiveram os melhores resultados referentes aos 

atributos sensoriais, índice de aceitabilidade e teste de intenção de compra, e por esse motivo, foram 

as amostras mais aceitas pelos provadores. Ressalta-se que a adição de farinha de casca de banana 

em produtos alimentícios como biscoitos pode ser considerada uma alternativa viável de 

aproveitamento, que pode contribuir com a redução do desperdício. 
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RESUMO 

 
 Os frutos de piquiazeiro do gênero Caryocar, especialmente piquiá, são altamente consumidos nas regiões Nordeste e 

Norte do Brasil. O maior potencial do fruto de piquiá é a extração do óleo bruto mais também o seu 

consumo pela população da Ilha do Marajó. O objetivo do trabalho foi à avaliação física e físico-química do 

fruto piquiá a fim de se obter mais informações sobre o fruto, principalmente, daqueles comercializados na Ilha do 

Marajó, Pará. Os frutos de Piquiá foram coletados no Município de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará em dois estádios 

de maturação (pré-maduro e maduro) e foram analisados de acordo com os parâmetros: comprimento (7,0 e 6,8 cm), 

diâmetro (7,7 e 7,0 cm), peso total com coroa (263 e 208g), peso total sem coroa (261 e 207g) e peso de polpa com 

semente (65,2 e 56,3g), respectivamente. Somente houve correlação entre o diâmetro e peso total do fruto de piquiá 

pré-maduros. Foram realizadas análises físico-químicas de pH (5,63; 5,40), umidade (39,4; 41,4%), acidez titulável 

(0,06; 0,01%), e sólidos solúveis (25,3; 7,67°Brix), para os dois respectivos estádios de maturação pré-maduro e 

maduro. Só houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre os frutos de piquiá 

nos estádios pré-maduro e maduro para os parâmetros acidez titulável e sólidos solúveis. Conclui-se 

que as informações obtidas no estudo são de suma importância por fornecerem dados sobre os frutos de piquiá 

produzido no Arquipélago do Marajó sendo esta região produtora de óleo bruto de piquiá para as indústrias nacionais.  

 

Palavras-chave: Biometria, Caryocar Villosum (Aubl.) Pers., parâmetros  

INTRODUÇÃO 

 

O piquiazeiro provavelmente teve sua origem na Amazônia oriental e encontra-se 

distribuído por toda a floresta equatorial, sendo limitado ao norte pelo campo das Guianas, 

estendendo desde a Guiana Francesa até Roraima, no Amazonas a oeste, e ao sul se estendendo do 

Maranhão ao Amazonas, sendo encontrado também a nordeste em Rondônia e no Acre conforme 

(PRANCE & SILVA, 1973; CLAY & CLERNENT, 1993).  Segundo Souza et al. (1996) a 

produção de frutos pode alcançar de 300 a 500 frutos por planta. No entanto, sendo considerado 

um pouco amarga pela população (REVILLA, 2002). 

O maior potencial do piquiá é o óleo extraído do fruto, sendo considerado um produto 

secundário, já que a parte mais utilizada da planta é a madeira. No Arquipélago do Marajó 
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cooperativas já fazem a extração do óleo de piquiá em larga escala sendo este vendido ainda bruto 

para grandes empresas nacionais de cosméticos, mais vale ressaltar que pouco se sabe sobre as 

características desses frutos. 

O conhecimento das propriedades física e físico-química dos alimentos é de fundamental 

importância para avaliar a disponibilidade de nutrientes, suas possíveis utilizações, a aplicação de 

novas tecnologias e as melhores características para processamento. 

O objetivo do trabalho foi à avaliação física e físico-química do fruto piquiá, e a correlação 

entre os parâmetros de comprimento, diâmetro, peso total, peso da semente e peso da polpa, a fim 

de se obter mais informações sobre o fruto, principalmente, daqueles comercializados na Ilha do 

Marajó, Pará. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS  

  

Os frutos de Piquiá foram coletados no Município de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará em 

dois estádios de maturação (pré-maduro e maduro) e as análises foram realizadas no Laboratório 

de Alimentos da Universidade do Estado do Pará. 

Os frutos foram analisados de acordo com os seguintes parâmetros: comprimento (cm), 

diâmetro (cm), peso total (g), peso de semente (g) e peso de polpa (g) com auxílio de paquímetro 

e balança semi-analítica de Marca Marte®, modelo AD2000.  Após a higienização os frutos foram 

descascados e os mesocarpos retirados e pesados. 

Foram realizadas análises físico-químicas, em triplicata, seguindo as metodologias de 

Instituto Adolfo Lutz (2008) para amostra seca (%) determinada em estufa a 105°C, durante 6 h.; 

acidez total titulável determinada por mL de NaOH 0,1N, e a leitura de pH por meio de pHmêtro 

Marca Nova Instruments, modelo NI-PHM-005; enquanto que os sólidos solúveis totais (ºBrix) 

com leitura em refratômetro, Marca Portable Refractometer, modelo Ref 103\113\103bp. Os 

resultados das análises físico-químicas foram submetidos ao teste de comparação de médias de 

Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o programa Assistat 7.7. 

   

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Na Tabela 1 estão os resultados da análise físico-química do fruto de piquiá em dois estádios 

de maturação.  

Tabela 1. Resultados da análise físico-química realizados no fruto de piquiá.  

Parâmetros  Estádios de maturação 

Pré-maduro Maduro 

pH 5,63 a ±0,06 5,4a±0,20 

Umidade (%) 39,4 
a
 ±1,7 41,4 a ±2,0 

Acidez titulável (%) 0,60 a ±0,02 0,012b±0,01 

Sólidos solúveis (ºBrix) 25,33 a ±5,03 7,67b±0,58 

 

Só houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre os frutos de piquiá 

nos estádios pré-maduro e maduro para os parâmetros acidez titulável e sólidos solúveis.  

Observa-se na Tabela 1 que o pH encontrado nas amostras dos frutos pré-maduros foi de 

5,63 e dos frutos maduros 5,4. Bezerra et al. (2006) encontrou o pH de 5,23 para piquiá maduro, 

enquanto, que Sousa et al. (2012) que estudaram os parâmetros físicos e físico-químicos da polpa 

de pequi encontraram pH de 5,21.  

De acordo com Vilas Boas (2004) o teor de acidez titulável de piquiá varia de 0,9 a 2,0%, 

valores estes diferentes aos encontrados neste trabalho que foi na média de 0,60% nos frutos pré-

maduros e de 0,012% em frutos maduros. Já Sousa et al. (2012) encontrou 0,28%  para o piquiá.  

Os valores médios de umidade encontrados na polpa de piquiá foram de 39,4% para os 

frutos no estádio pré-maduros e 41,4% no estádio maduro (Tabela 1), sendo que Souza et al. (1996) 

encontraram valores médios de 58,1% para o mesmo fruto e Bezerra et al. (2006) encontrou valor 

médio de umidade de 72% sendo acima dos encontrados na Tabela 1. Já Sousa et al. (2012) 

analisaram umidade na polpa do fruto pequi observaram um elevado teor de 82,58% sendo este 

valor muito superior mais lembrando que pode haver a influência da região onde foi produzido. 

O teor de sólidos solúveis (ºBrix) encontrados para a polpa de piquiá dos frutos pré-maduros 

23,33%, e para a polpa de frutos maduros foi de 7,67%, se apresentando diferente ao apresentado 

por Souza et al. (1996) que foi de 19,33 ºBrix. Comparando também aos encontrados por Gonçalves 

et al. (2011) ao avaliar a qualidade dos frutos do pequizeiro submetido a diferentes tempos de 

cozimento, que teve uma média de 12,84% para o pequi cru e 7,11% após 40 minutos de cozimento.   
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Na Tabela 2 estão os resultados da caracterização física de piquiá em dois estádios de 

maturação. Não foi possível separar manualmente a semente da polpa devido a semente apresentar 

muitos espinhos sendo estes fortemente aderidos ao mesocarpo, sendo assim, o peso da polpa foi 

somado ao peso da semente. 

Tabela 2. Caracterização física de piquiá em dois estádios de maturação. 

Parâmetros  Estádios de maturação 

Pré-Maduro Maduro 

Peso total com coroa (g) 263,5±77,1 208,9±28,0 

Peso da casca (g) 181,8±40,4 141,5±33,0 

Peso da polpa com semente (g) 65,2±22,4 56,3±15,9 

Comprimento (cm) 7,0±0,3 6,8±0,3 

Diâmetro (cm) 7,7±1,0 7,0±0,5 

Rendimento de polpa* (%) 25,7± 9,8 27,0±5,5 

*Rendimento de polpa com a semente 

 

O fruto pré-maduro apresentou peso médio de 263,5 g e o fruto maduro peso médio de 

207,1 g (Tabela 2), valor este menor que a média de 300 g relatado por Donadio et al. (2002). Do 

fruto o epicarpo representou o maior peso em média 181,8 g em frutos pré-maduros e 141,5g em 

frutos maduros, apresentando-se bastante espesso e de fácil destaque do caroço como relatados por 

Souza et al. (1996) e Donadio et al. (2002) quando observaram uma proporção de 65% de epicarpo. 

Os frutos de piquiá apresentaram diâmetros aproximados tanto nos frutos pré-maduros 

quanto nos frutos maduros com variação média de 7,0 cm a 7,7 cm (Tabela 2), dimensões similares 

às relatadas por Donadio et al. (2002) para diâmetro maior (60mm a 90 mm) e diâmetro menor (60 

mm a 80 mm) respectivamente, ao avaliarem frutos frescos e recém colhidos. 

O mesocarpo ou polpa, que é a parte comestível do fruto, apresenta-se pastosa, amarela e 

oleosa. Pesou-se mesocarpo com endocarpo (semente), e os frutos pré-maduros apresentaram peso 

médio de 65,2 g e frutos maduros com 56,3 g (Tabela 2), apresentando um rendimento de 25,7 g 

para frutos pré-maduros e 27,0 g para frutos maduros, representando assim a menor porção do fruto 

sem o endocarpo. Comparando com Sousa et al. (2006) onde em média do peso de polpa foi de 

14,77 g, observou-se que as amostras em estudo apresentaram maior rendimento de peso de polpa. 
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Figura 1. Correlação do peso total sem coroa e o comprimento do fruto de piquiá em diferentes 

estádios de maturação: (a) maduro; (b) pré-maduro. 

 

 Observa-se na Figura 1 que não houve nenhuma correlação entre o peso total sem coroa e 

o comprimento do fruto de piquiá nos dois estádios de maturação, maduro e pré-maduro, 

respectivamente, com R2 = 0,372 e R2 = 0,3579.  

 

Figura 2. Correlação do peso total sem coroa e o diâmetro do fruto de piquiá em diferentes estádios 

de maturação: (a) maduro; (b) pré-maduro. 

 

 Não foi apresentada nenhuma correlação do diâmetro (cm) em função do peso total (g) dos 

frutos maduros com R2 = 0,488, porém, os frutos pré-maduros apresentaram correlação para esses 

parâmetros com R2 = 0,831. 

 

Figura 3. Correlação do peso total sem coroa e o peso de polpa com semente do fruto de piquiá em 

diferentes estádios de maturação: (a) maduro; (b) pré-maduro. 
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Observa-se na Figura 3 que não houve correlação entre peso total sem coroa e o peso de 

polpa dos frutos pré-maduro e maduro R² = 0,0455 e R² = 0,0131. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se na análise física que somente houve correlação entre o diâmetro e peso total do 

fruto de piquiá pré-maduros. Os frutos apresentaram nas análises físico-químicas valores médios 

próximos dos encontrados por outros autores, com exceção da umidade que foi muito baixa mais 

considerando que a composição de frutos pode mudar de região para região.  

Só houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre os frutos de piquiá 

nos estádios pré-maduro e maduro para os parâmetros acidez titulável e sólidos solúveis. 
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RESUMO  

 

A regularização ou legalização dos empreendimentos da piscicultura é uma ferramenta importante 

para o direcionamento da atividade, pois visa a viabilidade econômica com sustentabilidade 

ambiental. No entanto, a piscicultura é considerada uma atividade potencialmente poluidora do 

meio ambiente, o que obriga o empreendedor a submeter o projeto a ser desenvolvido ao 

licenciamento ambiental e manejo dos sedimentos gerados. O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar a piscicultura desenvolvida no Município de Capitão Poço – PA, analisando os 

aspectos ambientais. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com piscicultores, 

que estão distribuídos tanto na área urbana quanto na área rural do município. Foram aplicados 

questionários semiestruturados contendo 32 perguntas abertas e fechadas. Após dois dias de 

pesquisa de campo realizada em 10 empreendimentos do município, com duração de média de uma 

a duas horas por visita a fim de se obter, através de gráficos, tabelas e figuras, um cenário estatístico 

que sintetize as informações obtidas em campo. A partir dos dados coletados, se pode traça um 

perfil socioeconômico dos produtores, além disso, uma breve análise desses resultados permitiu 

identificar os principais problemas para a regularização ambiental dos produtores. Além de 

assistência técnica presente para a implantação da piscicultura e esclarecimento sobre questões de 

licenciamento, porte do empreendimento e tratamento de efluente, visto que, a maioria das 

pisciculturas foi classificada de PM de severidade, não possuíam tanques de decantação e os 

piscicultores disseram estar legalizados. No entanto, a pesquisa demonstrou que estes não possuíam 

o licenciamento e confundiam estar legalizado com o possuir o CAR, o que segundo o novo Código 

Florestal não é o bastante para ser regularizado ambientalmente. 

 

Palavras-chave: Piscicultura. Sustentabilidade. Legislação.  

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura 
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1. INTRODUÇÃO 

 A aquicultura é uma atividade diversificada, que envolve uma vasta gama de espécies, 

práticas e sistemas, sendo representada especialmente pela piscicultura. Nasceu como alternativa 

para o suprimento do mercado de organismos aquáticos, cuja captura extrativista de espécies 

tradicionais atingiu seus limites sustentáveis (SOUZA, 2006), mostrando-se como uma alternativa 

técnica real, sustentável e economicamente viável para a produção de alimento, na tentativa de 

suprir a demanda global, colaborando para a manutenção das populações naturais de peixes, 

crustáceos e moluscos (SILVA; SANTANA; SILVA, 2005).  

A problemática desse artigo é que a piscicultura considera-se uma atividade potencialmente 

poluidora do meio ambiente, o que obriga o empreendedor a submeter o cultivo ao licenciamento 

ambiental e manejo dos sedimentos gerados (CORRÊA, 2011). 

Este trabalho tem como solução mostrar a importância da regularização ou legalização dos 

empreendimentos da piscicultura, que é uma ferramenta importante para o direcionamento da 

atividade, pois visa à viabilidade econômica com sustentabilidade ambiental, que vem sendo 

requisitada para o alcance de melhorias ambientais e socioeconômicas, evitando conflitos no uso 

de recursos hídricos (AYROZA, 2008).  

O objetivo deste artigo é caracterizar a piscicultura desenvolvida no Município de Capitão 

Poço – PA, analisando os aspectos ambientais, identificando os riscos de degradação ao meio 

ambiente e verificar as principais dificuldades enfrentadas pelos piscicultores para a obtenção do 

licenciamento. 

 

2. METODOLOGIA 

 Coleta de dados  

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com piscicultores, que estão 

distribuídos tanto na área urbana quanto na área rural do município de Capitão Poço – PA. Foram 

aplicados questionários semiestruturados contendo 32 perguntas abertas e fechadas; referente à: 

aspecto socioeconômico do produtor, caracterização do cultivo, manejo da produção, as 

dificuldades da atividade, e aspecto legal e ambiental do empreendimento.  
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A formulação do roteiro de entrevista foi baseada em dados levantados na literatura 

especializada (SOUZA, 2008; DOTTI, 2012; VIANA, 2013), em conformidade com os objetivos 

do trabalho. Na pesquisa de campo também foram feitos registros fotográficos, observações in 

loco, e registro das coordenadas geográficas de cada empreendimento visitado, para comprovar a 

legitimidade da pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa de campo é uma forma de levantamento de 

dados no próprio local onde ocorrem os fenômenos, através da observação direta, entrevistas e 

medidas de opinião. 

A observação e o contato direto com os trabalhadores, permitiu ouvir relatos das suas 

vivências. Além de identificar fatores que na maioria dos casos não são pontuados ou omitidos 

pelos produtores. 

Os resultados obtidos durantes pesquisa de campo foram analisados a fim de se obter, através 

de gráficos, tabelas e figuras, um cenário estatístico que sintetize as informações obtidas em campo. 

Todas essas informações foram sistematicamente processadas por meio do programa Microsoft 

Excel 2010, para análise descritiva, qualitativa e quantitativa. 

• Amostra 

Segundo o órgão da ADEPARÁ do município de capitão poço, no período em que foi 

aplicada a pesquisa de campo, haviam apenas dois piscicultores cadastrados e regularizados. De 

acordo com os estudos efetuados por Santos 2013, a localidade possui 17 piscicultores. Sendo então 

aceito o percentual de amostras utilizada para a realização dos cálculos estatísticos, onde da 

totalidade de produtores, apenas 10 participaram do estudo, ou seja, 58,82 % da população (Tabela 

1). 

Tabela 1 – Dados de população e amostra de piscicultores em Capitão Poço, em janeiro 2016. 

População Amostra Amostra (%) 

17 10 58,82% 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERISTICAS DAS PISCICULTURAS  

A caracterização socioeconômica é imprescindível para uma análise e avaliação das 

condições produtivas e do meio ambiente de qualquer área, onde haja intervenção humana de 
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maneira planejada e ordenada, visando aperfeiçoar e maximizar os benefícios da interação entre a 

exploração e a manutenção estável (com menor impacto possível) do ambiente natural, na busca 

do desenvolvimento sustentável (FRANKE, 1998). Permitindo assim, o conhecimento do sistema 

de produção, problemas ambientais, segurança e saúde do trabalhador, anseios e dificuldades do 

produtor, licenciamento e gestão ambiental; além das expectativas do mesmo, quanto ao futuro. 

Tabela 1 – Aspectos socioeconômicos dos piscicultores no município de capitão poço – PA, no ano de 2016. 

 

Característica Categoria Número de 

entrevistadas 

% 

Grupo etário 
Adulto (31 – 59 anos) 

Idoso (a partir de 60 anos) 

7 

3 

70,0 

30,0 

Escolaridade 

Ensino Superior completo 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

1 

2 

3 

4 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

Tempo de 

Atividade aquícola 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

3 

4 

3 

30,0 

40,0 

30,0 

Fonte: MATOS; SOARES; BRITO, 2016. 

 
Os piscicultores praticam o policultivo, ou seja, criam duas ou mais espécies de peixes no 

mesmo viveiro, com hábitos alimentares diferentes, na tentativa de aproveitar o espaço e as fontes 

naturais de alimento. No entanto pode evidenciar a criação de tilápia (espécie exótica) que está em 

desacordo às leis ambientais para criação, onde esta pode interferir nas taxas de sobrevivência, 

predação e reprodução das espécies nativas.  

Desse modo é importante classificar os empreendimentos aquícola do município de acordo 

com potencial de impacto ambiental baseado no porte (área de lâmina d’água) e no potencial de 

severidade das espécies utilizadas, tomando por apoio o anexo 1 da  Resolução CONAMA 413/09 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Classificação das Pisciculturas Analisadas, Segundo CONAMA 413/09. 

Piscicultura Área útil 

de cultivo 

(há) 

Ecologia da espécie 

Nativa 

Sistema de 

Cultivo 

Potencial de 

Impacto 

Ambiental Nativa 

(Onívora) 

Exótica 

(Onívora) 

Fazenda DAF 2 Sim Sim Semi-intensivo PM2 

CIPUAL 1 Sim Sim Semi-intensivo PM 

Mãe e Filho 1 Sim Não Semi-intensivo PB3 

Rancho Alagoas 3 Sim Sim Intensivo PM 

Sitio Paraiso 0,5 Sim Sim Semi-intensivo PM 

Sitio Recreio 1 Sim Sim Semi-intensivo PM 

Associação Asacapi 1 Sim Não Semi-intensivo PB 

Pesque pague Farias 0,5 Sim Sim Semi-intensivo PM 

Sitio Santo Antônio 1 Sim Sim Semi-intensivo PM 

Sitio Três Marias 1 Sim Sim Semi-intensivo PM 

  

Conforme os dados da Tabela 2, apenas 2 (dois) piscicultura apresentam potencial de impacto 

PB, enquanto os restantes 8 (oito) apresentam potencial de impacto PM devido ao cultivo de tilápias 

e/ou espécies carnívoras. Sendo assim, apenas duas pisciculturas poderiam ser licenciadas por meio 

de procedimento simplificado de licenciamento ambiental ou mediante licença única, 

compreendendo a localização, instalação e operação do empreendimento (Art. 6º § 1º e § 2º 

CONAMA 413/09). Porém, segundo os relatados dos piscicultores durante o licenciamento no 

SEMAs está sendo ou foram solicitados as três licenças ambientais (LP, LI e LO), seguindo os 

moldes do licenciamento ordinário. 

Para as pisciculturas que apresentaram o PM, estas devem adotar medidas que impeçam a 

fuga de sua produção e um barramento de sua atividade, propondo medidas de recuperação do meio 

caso sua produção ofereça riscos. 

 

3.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Um dos maiores problemas em relação ao licenciamento ambiental está na ausência de 

instrumentos específicos, incentivadores ou punitivos que promovam a proteção ambiental nas 

áreas de cultivo de peixes. O licenciamento ambiental situa-se no primeiro passo para a criação de 

                                                         
2 PM= pequeno porte com médio potencial de severidade da espécie.  
3 PB= pequeno porte com baixo potencial de severidade da espécie. 
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ferramentas de gestão ambiental que regulem à exploração dos recursos naturais pela piscicultura 

(TIAGO, 2002). 

Figura 1 – Produtores licenciados.  

 

Fonte: MATOS; SOARES; BRITO, 2016. 

De acordo com a pesquisa verifica-se que 90% dos entrevistados possuem o licenciamento, 

pois assim traz a segurança para os produtores que não correrão o risco de receberem punição como 

advertência, multa e até mesmo embargo, por estarem dentro da regularização ambiental. E também 

é importante para atender aos mercados que se tornam cada vez mais exigentes quanto aos aspectos 

ambientais. 

No entanto, esses dados se divergem em alguns momentos, como mostrado acima, 70 % 

dos produtores recebem assistência técnica, porém para a obtenção do licenciamento se há um 

processo burocrático, onde se deve ter um conhecimento pelo menos básico. Essa situação ocorre 

por temor de penalidades ou por confusão dos produtores, ao pensar que somente o CAR (cadastro 

ambiental rural), é necessário para estar legalizado. Com o novo código florestal de 2012, além do 

CAR o produtor deverá possuir o licenciamento para que sua atividade seja legalizada. 

 

3.3 DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO 

 Dos piscicultores entrevistados, 60% sentiram dificuldades em obter o licenciamento 

ambiental, seguido 40% que não tiveram nenhuma dificuldade. Entre os piscicultores verificam-se 

os seguintes motivos enfrentados por eles apresentados (Figura 2) 

10%

90%

Possui licenciamento ?

Não Sim
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Figura 2 – Representação dos motivos das dificuldades. 

 

Fonte: MATOS; SOARES; BRITO, 2016. 

A pesquisa realizada mostrou que o percentual de 40 % foi apresentado duas vezes no 

gráfico, o primeiro referente à demora dos órgãos públicos e o segundo aos produtores que não 

obtiveram dificuldades para adquirir o licenciamento da sua atividade. E o somatório de 20% diz 

respeito respectivamente à demora dos órgãos públicos e outorga d’água, e demora de órgãos 

públicos e custos. Demonstrando que, a demora dos órgãos públicos é o principal empecilho para 

a obtenção do documento citado, em que no gráfico está presente três vezes com o percentual de 

60% das causas. 

 

3.4 ORIENTAÇÃO AMBINTAL 

Os resultados mostram que 80% dos empreendimentos tiveram apoio dos órgãos 

responsáveis para a implantação de seu negócio, estando consciente da importância da área de 

preservação ambiental (APP) e os limites de reserva legal (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Percentual de APP e RL respeitados legalmente no município de Capitão Poço – PA. 

 Sim Não 

Respeita o limite da RL 80% 20% 

Preserva APP 80% 20% 

 

40%

10% 10%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Demora dos órgãos

públicos

Demora dos órgãos

públicos e custos

Demora dos órgãos

públicos e Outorga

d'água

Não tiveram

dificuldades

Motivo das dificuldades
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Com os resultados observa-se que a maioria dos empreendimentos está de acordo com o 

que é cobrado pela legislação mostrando que 80% dos entrevistados respeitam o limite da Reserva 

legal e também as Áreas de Prevenção Permanentes, ressaltando a importância da orientação sobre 

questões ambientais para os piscicultores, diminuindo assim, os níveis de impactos e degradações 

ambientais que a atividade pode acarretar. 

 

3.5 TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

Conforme o estabelecido na resolução CONAMA n° 430, se fez uma pesquisa em que buscou 

saber se os piscicultores faziam o tratamento de efluentes. (Figura 3) 

Figura 3 – Representação do percentual de produtores que realizam o tratamento de efluente. 

 

Fonte: MATOS; SOARES; BRITO, 2016. 

 

Em que 70% dos produtores não realizam nenhum tratamento dos resíduos enquanto apenas 

30% fazem esse tratamento com tanques de decantação. Segundo a resolução citada apenas três 

desses produtores estariam aptos para o lançamento do efluente no corpo hídrico, visto que, os 

outros sete não faziam nenhum tipo de tratamento. 

O tratamento deste é vital para a manutenção do ecossistema local e a mínima alteração 

possível do mesmo, visto que se este for liberado sem nenhum cuidado a água irá ser despejada no 

corpo hídrico com um nível baixo de oxigênio, aporte elevado de matéria orgânica, elevação do 

número de organismos nativos ou exóticos, eutrofização da água, entre outros fatores que estarão 
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30%
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influenciando no desiquilíbrio do ecossistema aquático. Para que haja a minimização de 

degradação do meio ambiente, se faz necessária a construção de tanques de decantação e tratamento 

de efluentes, com filtros biológicos e / ou físicos, como a adoção de macrófitas aquáticas e o uso 

de degraus ou pedras para dar atrito na água e facilitar a incorporação de oxigênio na mesma. 

 
4. CONCLUSÕES  
 

A pesquisa de campo permitiu visualizar o cotidiano dos piscicultores no nordeste paraense, 

onde mostrou que a produção é significativa, mas pode ser melhorada com fornecimento de 

assistência técnica, financiamento de órgãos públicos e privados, além de incentivos por partes de 

instituições de ensino público com programa de extensão rural para minimizar os custos de 

produção. 

 As maiorias dos piscicultores de Capitão Poço disseram atender parcialmente a legislação. 

No entanto, observou-se que estes ou desconheciam do novo código florestal que fala que somente 

o CAR não basta para estar legalizado ou omitia este dado, devido ao temor às penalidades pelos 

órgãos fiscalizadores. Onde se divergiam, pois nem todos que disseram estar legalizados possuíram 

assistência técnica, já que o processo legalização é considerado burocrático e lento, fazendo, não 

percebendo claramente, o real alcance das suas ações sobre o meio ambiente. 

Dados da pesquisa demonstrou que 80% dos produtores se encaixavam em PM de 

severidade e impacto, devendo então adotar medidas que impeçam a fuga de sua produção, visto 

que espécies exóticas e carnívoras são de alto risco para a manutenção das espécies nativas e do 

ecossistema, sendo necessário propor medidas de recuperação do meio e de prevenção de fuga 

desses animais. 

Através da pesquisa se percebeu que apenas 30% dos produtores atendiam a exigência da 

norma regulamentadora nº 430 que diz a respeito de tratamento de efluente, visto que, as maiorias 

das pisciculturas não faziam nenhuma prática de tratamento de efluentes e nem possuíam nenhum 

tanque de decantação, despejamento o efluente no corpo hídrico, degradando os ecossistemas no 

qual se insere, mantendo uma interação desarmônica com as comunidades locais, sendo 

imprescindível adotar medidas para tratamento dos resíduos, como tanque de decantação, filtros 

físicos e/ou biológicos. 
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RESUMO  

 

A carcinicultura brasileira ao decorrer dos anos apresenta um crescimento expressivo e isto adveio 

pelo aumento do consumo desta carne. Os camarões geralmente são vendidos nas feiras, nas quais 

os vendedores, geralmente , possuem poucos ou nenhum cuidado com as condições sanitárias 

apropriadas para a venda deste produto, deixando-os expostos a diferente condições ambientais 

insalubres, como armazenamento e manejo inadequado da carne, expondo o consumidor a 

possíveis contaminações. Esta pesquisa buscou obter a opinião dos consumidores a respeito da 

importância dos atributos de qualidade da carne de camarão da região bragantina. A pesquisa foi 

realizada no município de Capanema – PA, durante os meses de dezembro de 2014 a fevereiro de 

2015, com a participação de 400 pessoas. Os resultados, apontaram que os consumidores 

entrevistados antes de adquirir e consumir camarões, levam em consideração basicamente as 

características sensoriais e os aspectos sanitários e os atributos com menores relevâncias para o 

consumo do produto foram a marca e a informação do rótulo. O munícipio de Capanema-PA 

necessita criar medidas de fiscalização para verificar a qualidade do produto vendido encontra-se 

adequado para consumo, no qual poderia ser feito serviços de inspeção para a avaliação do frescor 

do camarão 

 

Palavras-chave: Carcinicultura. Carne, Consumo.  

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

De acordo com a Furlan (2011), os camarões constituem o mais importante produto 

pesqueiro comercializado no mercado internacional representando 15% do valor total dos produtos 

desse segmento em 2010. O valor nutricional do pescado e a divulgação de estudos que o associam 

com melhorias para a saúde têm causado, nos últimos anos, um aumento de interesse por esse 

alimento (BURGER, 2008). 
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A carcinicultura brasileira ao decorrer dos anos, vem mostrando que o setor tem 

apresentado um expressivo crescimento e isto adveio pelo aumento do consumo desta carne.  No 

Norte do Brasil, a pesca extrativa marinha e estuarina constitui importante atividade na região a 

qual proporciona ao Estado do Pará o segundo lugar no ranking nacional de volume de pescado 

desembarcado (FREIRE et al., 2011). 

 Os pontos favoráveis que estruturam a cadeia produtiva da carcinicultura no Estado do 

Pará são as suas condições ecológicas vantajosas, como berçários naturais para o cultivo do 

camarão. Levando a acreditar no potencial do estado para gerar uma produção maior e de alta 

qualidade para o mercado nacional e exterior  

Para Gonçalves (2010), a confiança dos consumidores, a adequação dos mercados e da 

produção são essenciais para a rentabilidade das empresas, contribuindo para o sucesso e 

sustentabilidade do setor aquícola. No Brasil, o principal método utilizado pelas indústrias e pelo 

serviço de inspeção para a avaliação do frescor em pescado in natura ou de produtos derivado é o 

sensorial, visto que os demais métodos existentes, físicos, químicos e microbiológicos, muitas 

vezes são morosos e /ou de alto custo (FURLAM, 2010). 

De acordo com Machado et al. (2010), as práticas sanitárias permeiam todos os fatores 

relativos à contaminação dos alimentos marinhos, incluindo o meio em que esses organismos são 

capturados, a manipulação da matéria-prima fresca e o estado das instalações onde o pescado é 

processado e armazenado. Sendo altamente perecível, o pescado exige cuidados especiais para que 

as suas características microbiológicas, sensórias, físico-químicas e nutricionais permaneçam 

viáveis ao consumo. 

Na região Bragantina do Pará, segundo Freire et al. (2011), os camarões são selecionados 

por espécie e tamanho, estes são comercializados na forma 'fresca', congelada ou salgada. Este 

produto é vendido geralmente nas feiras, no qual os vendedores possuem poucos cuidados com a 

higiene, deixando os camarões expostos. 

Neste contexto, esse estudo objetivou caracterizar os aspectos de boas práticas sanitárias 

de manejo do camarão comercializado em Capanema-PA, a partir de questionários aplicados a 

população na região comercial do município. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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A pesquisa foi realizada em Capanema-PA, necessitando para a coleta de dados a aplicação 

de questionários com perguntas de múltipla escolha, durante os meses de dezembro de 2015 a 

fevereiro de 2016, os quais objetivavam saber a preferência das pessoas quanto ao consumo de 

camarão. As entrevistas foram efetuadas aleatoriamente em mercado público, feiras livres e 

supermercados com a participação de um total de 400 pessoas das diversas faixas etárias.  

O método utilizado foi o da Entrevista Estruturada, que se caracteriza pela apresentação ao 

entrevistado questões planejadas com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham 

os objetivos da pesquisa. Foram analisados 10 itens, sobre os aspectos avaliados em relação à venda 

de camarões: as características sensoriais, aspectos sanitários, preservação do produto, preço, 

disposição do produto na banca, origem, praticidade do produto, conteúdo nutricional, informação 

no rótulo e marca do produto. Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e 

analisados em planilha eletrônica (Microsoft Excel®). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Verificou-se que os consumidores entrevistados antes de adquirir e consumir o camarão 

notam primeiramente os atributos que levam em consideração as características sensoriais, em que 

classificaram de fundamental importância a aparência e cheiro do produto, além de sentir a textura 

e provar a carne para posteriormente defini-lo adequado para consumo (tabela 1). Seguido das 

características sensoriais, foram classificados também os aspectos sanitários, pois a limpeza e 

higienização do local de venda e do produto vai demonstrar a qualidade da mercadoria adquirida. 

Conforme Machado et al. (2010), as práticas sanitárias permeiam todos os fatores relativos 

à contaminação dos alimentos marinhos, incluindo o meio em que esses organismos são 

capturados, a manipulação da matéria-prima fresca e o estado das instalações onde o pescado é 

processado e armazenado. Por ser um alimento perecível, necessita de bastante cuidados compra. 

para que suas características permaneçam boas para o consumo. 

Os atributos com menores relevâncias para o consumo do produto foram a marca e a 

informação do rótulo (Tabela 1), pois dificilmente encontramos camarões rotulados e identificados 

com marcas no município de Capanema, pois o local mais fácil para se obter este produto é em 

feiras, normalmente exposto ao ar livre. Segundo Lima et al. (2014), a comercialização do pescado 
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em feiras livres, por exemplo, tem sido apontada como problemática, pelo fato de que a maioria 

delas, o pescado fica exposto em barracas e suscetível a contaminações pelo ambiente em que se 

encontra. Por este fato é que os consumidores avaliam o produto antes de efetuar sua compra. 

 

Tabela 1 - Fatores que indicam a importância de características da qualidade do camarão em Capanema-PA 

Importância dos atributos de qualidade do camarão 

Características sensoriais 3,58 ± 0,70 

Aspecto sanitário 3,36 ± 0,71 

Preservação do produto 3,24 ± 0,76 

Preço 3,22 ± 0,85 

Disposição do produto na banca ou prateleira 2,89 ± 0,90 

Origem 2,75 ± 1,15 

Praticidade do produto 2,33 ± 1,15 

Conteúdo Nutricional 2,14 ± 1,25 

Informação no Rótulo 1,49 ± 1,06 

Marca do Produto 0,67 ± 0,86 
Fonte: Autores, 2016 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 

De forma geral, a região paraense como um todo possui carência de investimentos em 

estudos técnicos visando o melhoramento da qualidade da produção e repasse do produto ao 

consumidor. Além de, a falta de incentivos fiscais e programas informativos ao pequeno produtor 

e revendedor dificultam um controle adequado da qualidade da carne do camarão. 

Apesar das pessoas afirmarem que consideram mais importantes os atributos de qualidade 

do camarão relacionados às características sensoriais, o munícipio de Capanema-PA necessita criar 

medidas de fiscalização do produto vendido é próprio para consumo, ou seja, serviço de inspeção 

para a avaliação do frescor, origem, manejo e estocagem do camarão. 
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RESUMO  

 

O peixe é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade e de rápida digestão, obtendo várias 

vitaminas que podem auxiliar na segurança alimentar do consumidor. Nos últimos anos o consumo 

de pescado tem crescido significativamente. Devido a isso, objetivou-se determinar o perfil de 

consumidores de pescado no município de Capanema-PA, bem como os fatores que influenciam 

momento da compra. Para tanto, a coleta foi realizada no mês de março de 2016, em uma etapa 

centrada nos consumidores. Foram aplicados 148 questionários contendo 22 perguntas de múltiplas 

escolhas dando oportunidade ao consumidor de responder sucintamente e de forma esclarecedora 

sobre o hábito de consumo, prováveis fatores que afetam a decisão na hora da compra/consumo, 

as características desejáveis no produto e quais os substitutos são utilizados. Verificou-se que um 

pouco mais de 50% eram do sexo feminino e desta porcentagem, 49% delas disseram ser solteiras, 

quanto que dos 48% dos homens entrevistados afirmaram ser casados. A frequência da mesma se 

dá de forma semanal e o principal local de aquisição desses produtos é nas feiras livres, no comércio 

de Capanema-PA. O preço foi o fator de maior relevância na escolha do peixe e sua aparência e 

sabor é utilizada pelos compradores para avaliar a sua qualidade. 

 

Palavras-chave: Qualidade. Peixe. Mercado.  

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O peixe é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade e de rápida digestão, rico em 

nutrientes, como as vitaminas A e D, que geralmente não são encontrados em alimentos 

rotineiramente consumidos, além das vitaminas B, E, K e o fósforo (LANKE; MAGAGNIN; 

FURLONG, 2003). 
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 É sabido que a média de consumo de pescado por ano, por pessoa, deve ser de 12 kg a 13 

kg (FAO, 1998). No Brasil, entretanto, o consumo de pescado ainda é pouco expressivo, mesmo 

sendo comprovado que a utilização desses alimentos seja capaz de reduzir riscos de saúde. Isso 

ocorre devido aos altos preços do produto final, aos hábitos alimentares da população, que 

valorizam o consumo de carne bovina e à falta de qualidade, diversidade e praticidade oferecida 

pelos produtos comercializados (BOMBARDELLI et al., 2005; SONODA, 2006; OSTRENSKY 

et al., 2007).  

 Contudo, atualmente, tanto no setor produtivo quanto no de consumo de pescado tem 

havido mudanças bastante representativas. Pesquisas atuais mostram que o Brasil se encontra entre 

os 25 países que mais evoluíram na produção de pescado e, consequentemente, no consumo do 

mesmo. A procura por alimentos saudáveis tem se tornado habitual para os consumidores 

brasileiros. Atrelado a isto, os consumidores têm se mostrado mais exigentes em relação aos 

produtos. 

A região Norte apresenta elevada disponibilidade de pescado, tanto em áreas urbanas, como 

em comunidades de povos ribeirinhos. O acesso facilitado a alimentos processados, porém, pode 

alterar os hábitos alimentares desses povos. 

Segundo Stansby (1973), a carne de peixe pode ser incluída na dieta por ser: 1) um alimento 

com baixo teor de gordura (incluindo o colesterol) e alto teor proteico; 2) fonte de componentes 

nutricionais, como as vitaminas e os minerais, e de ácidos graxos poli-insaturados. A carne de 

pescado (peixes, principalmente) é um importante alimento da dieta diária das populações de 

muitos países e contribui com cerca de um quarto da oferta de proteína de origem animal, além de 

ser fonte importante de emprego, lucro e renda em alguns países (SANTOS, 2006; GONÇALVES 

et al., 2008). Observa-se uma mudança no perfil nutricional da população e, desse modo, a oferta 

de pescado de qualidade no mercado interno pode direcionar o consumo, em especial, pelas novas 

formas de apresentação deste alimento. 

O conceito de qualidade deve englobar alguns fatores e características externas, como o 

armazenamento, a distribuição, a venda e a apresentação do produto ao consumidor. Tais fatores 

estão interligados com os conhecimentos de conceitos econômicos, como preço, oferta e demanda.  

 Existem dois tipos de consumidores de pescado: os de baixa renda que habitam as regiões 

ribeirinhas ou litorâneas e os de alta renda, que vêm buscando no pescado uma fonte alternativa de 
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alimentos diet, soft e light, a fim de manter uma dieta rica em nutrientes e com baixo teor energético 

(YASHIRO, 2007). Segundo Engel et al. (2000), o comportamento do consumidor deve ser 

estudado para entender as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 

produtos, sendo interessante incluir processos decisórios antes e após as ações. Nesse contexto, o 

objetivo desta pesquisa foi conhecer o perfil do consumidor de pescado no município de 

Capanema-PA, bem como avaliar os fatores que influenciam no momento da compra. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Capanema, localizado no estado do 

Pará, que de acordo com dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) 

apresentam uma área de 614.693 km2 e aproximadamente 66.639 habitantes. A coleta foi realizada 

no mês de março de 2016, em uma etapa centrada nos consumidores. Foram aplicados 148 

questionários contendo 22 perguntas de múltiplas escolhas, dando oportunidade ao consumidor de 

responder sucintamente e de forma esclarecedora. Contendo perguntas abertas e fechadas 

referentes à média salarial, à frequência de consumo, aos principais fatores atrativos no ato da 

compra, aos atributos preferenciais e às informações sobre o produto. A abordagem foi realizada 

nos estabelecimentos de venda de pescado e nas ruas do comércio de Capanema. Os dados foram 

processados em software de edição de planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 2010®), no qual 

foram feitas as análises estatísticas descritivas e inferenciais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Do total de 148 consumidores entrevistados, verificou-se que um pouco mais de 50% eram 

do sexo feminino e desta porcentagem, 49% delas disseram ser solteiras, enquanto que todos os 

homens entrevistados afirmaram ser casados. Este resultado difere do observado por Neto (2010), 

que verificou que os homens eram a maioria por alegarem reconhecer melhor a qualidade do peixe, 

e pelo fato de as mulheres não irem aos locais de venda, em função dos odores desagradáveis. 

Observou-se que 50% dos entrevistados que consomem carne de peixe possuem ensino médio 

completo, seguido do ensino superior, com 28%. A renda familiar do público pesquisado é de 2 a 

4 salários mínimos, sendo em sua maioria trabalhadores do setor privado e funcionários públicos. 
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 Observou ainda que 51% dos consumidores frequentam o mercado semanalmente, como 

observado na Figura 1. 

 

 

  

Quanto aos fatores que atraem na hora da compra o preço ganha um enorme destaque, 

conforme mostra na figura 2, tendo 32% de representatividade. Convergindo com os dados de 

Kubitza (2002) e Neto (2010), que observaram que o preço era determinante para a aquisição da 

carne de peixe. Existe uma evidente correlação entre o consumo da carne de peixe e a renda per 

capita, pois quanto maior a renda dos consumidores, maior será a taxa de compras de pescados e, 

consequentemente, o consumo. Outro fator importante é quanto ao sabor da carne. Foi verificado 

que 23% dos entrevistados compram peixe pelo simples fato de ser gostoso, por ser uma carne 

saudável. A preocupação em consumir alimentos mais saudáveis, que apresentem baixos teores de 

gordura, livres de colesterol e produzidos sem o uso de produtos químicos, tem contribuído para 

um incremento na demanda das chamadas carnes brancas, grupo ao qual pertence o peixe (MELO, 

2008). Resultados semelhantes aos obtidos por Kubitza (2002) e Neto (2010), que relataram que 

uma das principais razões para o consumo é o prazer em comer uma carne saborosa e saudável. Os 

resultados não mostraram evidências representativas quanto aos fatores higiene e condicionamento 

do pescado, visto que apenas 5% dos entrevistados afirmaram se preocupar com estas 

características. 

Figura 1 – Frequência do Consumo de Pescado. 
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Fonte: Autores, 2016. 
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Quanto à escolha do produto e a importância deles, os 

índices de origem, de praticidade e de costume foram irrelevantes, considerados sem nenhuma 

importância ou mesmo baixa. Já os fatores qualidade, sabor e preço foram avaliados como fatores 

importantes, sendo vistos e avaliados como bons, como demonstra a figura 3. Pode-se visualizar 

que os atributos organolépticos sabor e qualidade do pescado, juntamente com o preço, estão 

totalmente atrelados, influenciando fortemente na decisão, positiva ou negativa, de compra por 

parte do consumidor. Os entrevistados ainda afirmaram que os produtos mais utilizados no mês são 

arroz, feijão, macarrão, carne bovina e carne de frango. Isso acontece por serem vistas como 

essenciais na alimentação. Quanto aos substitutos, o principal identificado foi a carne de aves, 

seguida da carne bovina. A primeira torna-se o maior substituto pelo preço inferior ao da carne 

bovina. Existe uma evidente correlação entre o consumo da carne de peixe e a renda per capita. 

Quanto maior a renda nos centros urbanos, ou quanto menor a renda e mais próximo dos rios, maior 

tende a ser o consumo de peixes. Assim, devido ao elevado preço, muitos consumidores não se 

habituaram ao consumo de peixe, prevalecendo outros tipos de carnes, principalmente a bovina 

(COSTA; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2009). 

Conforme demonstrado na figura 4, o consumidor não procura se informar sobre como o 

produto em questão é produzido. Apesar do consumo de pescado ter sido frequente para a maioria 
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Figura 2 – Fatores que atraem no momento da compra. 

Fonte: Autores, 2016. 
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dos entrevistados, os não consumidores indicaram o preço e a falta de hábito como limitantes para 

o consumo. Esses resultados corroboram com os encontrados por Maciel et al. (2013), em pesquisa 

realizada no interior de São Paulo, e com outros estudos, onde o preço foi o fator mais indicado 

para limitar o consumo de pescado (MYRLAND et al., 2000; SONODA et al., 2012). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido às observações gerais sobre a preferência por peixes e o percentual de pessoas que 

consomem peixes várias vezes por semana, entende-se como natural que os peixes façam parte das 

refeições rotineiras e cotidianas e que considerem fácil a realização do preparo deste alimento. 

 É de suma importância conhecer o perfil e hábitos de consumidores, de forma a facilitar o 

planejamento do setor produtivo e a forma pela qual o pescado é distribuído.  

Figura 3 – Escolha do produto 
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Figura 4 – Informações quanto à procedência do produto 
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4. CONCLUSÕES  

 

A educação do consumidor é primordial, tendo em vista que o pescado é um componente 

importante para uma dieta saudável e equilibrada. 

Constatou-se que o consumo de carne de peixe ainda não é tão significativo quanto o 

consumo de carne bovina ou até mesmo de frango, levando em consideração que a carne de peixe 

consumida pela população tem influência dos valores nutricionais que ela trás à saúde. Tendo como 

influenciadores no momento da compra, a aparência do produto, o sabor e, principalmente, o preço, 

fator considerável no consumo de peixe.  

 Com este cenário, faz-se necessário a união de esforços por parte dos produtores aquícolas 

e do governo, visando o estímulo ao consumo de um produto de alta qualidade e valor nutricional.  
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RESUMO  

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento do sistema radicular e a qualidade de 

mudas de Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist por meio do índice de Dickson em diferentes 

tipos de substrato e tamanhos de recipientes como suporte para produção das mesmas. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x3, sendo 

o primeiro fator o tamanho de embalagem e o segundo, o tipo de substrato. Foram utilizados dois 

tamanhos de saco de polietileno: Tamanho 1 - com volume de 276,32 cm3 e Tamanho 2 - com 

volume de 527,52 cm3, e três tipos de substratos: terriço (100%), terriço e semente de Euterpe 

oleracea Mart (açaí) curtida na proporção 2:1, terriço e casca de semente de Bertholletia excelsa 

H. B. K. (castanha-do-pará) curtida na proporção 2:1, totalizando seis tratamentos.Para a obtenção 

do Índice de Qualidade de Dickson foi realizado o desmonte das mudas a fim de se obter o peso da 

massa seca. Com base na diagnose visual,nas variáveis da parte aérea e radicular e no Índice da 

Qualidade de Dickson, o melhor tratamento observado foi o 5, em que se utilizousaco de polietileno 

com volume 527,52 cm3 contendo o substrato com de terriço e sementes de açaí.  

 

Palavras-chave: Sistema radícula. Substratos. Produção de mudas. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Floresta. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia vem sofrendo grandes pressões ao longo dos anos, devido ao intenso processo 

de urbanização, extensão das atividades agropecuárias e o aumento da exploração madeireira, em 

que promovem mudanças drásticas, principalmente nas matas ciliares, gerando a degradação e 

fragmentação desses ecossistemas (SILVEIRA, 2008). 

De acordo com Nascimento et al. (2011), as espécies arbóreas nativas têm despertado o 

interesse de vários pesquisadores que buscam estudar as capacidades adaptativas que potencializam 

a utilização em áreas consideradas inóspitas para outras espécies.  

Parahancornia fasciculata é nativa de mata ciliar que possui alto valor devido ao látex 

extraído de seu troco, conhecido como “leite do amapá amargoso”, usado principalmente para 

mailto:ana.akss.19@gmail.com
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tratamentos de doenças respiratórias e gástrica (MENDONÇA et al., 2011), assim como sua 

madeira utilizada para produção de compensado (MORAIS et al., 1995). 

Neste contexto, o desenvolvimento de técnicas que viabilizem informações silviculturais 

de espécies nativas de matas ciliares que possuem valores ecológicos, como é o caso de 

Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist (amapá amargoso), é importante ao se recuperar  áreas 

degradadas com tais espécies e também, para fins econômicos e sociais.  

Segundo Corrente (2003), as técnicas de produção de mudas de alta qualidade e baixo custo 

através da escolha de substrato e embalagens é um dos fatores que pode incentivar o 

reflorestamento em matas de galerias. Caixeta et al (2013), por sua vez, afirma que o volume do 

substrato influencia na qualidade das mudas, por estar envolvido na formação inicial das mesmas. 

Segundo Cruz et al. (2006) vários fatores afetam a qualidade de mudas, dentre eles a 

qualidade da semente, tipo de recipiente, substrato, adubação e manejo das mudas em geral e estes 

fatores poderão afetar diretamente na qualidade da muda. Na determinação da qualidade das mudas 

prontas para o plantio, os parâmetros utilizados baseiam-se ou nos aspectos fenotípicos, 

denominados de morfológicos, ou nos internos das mudas, denominados de fisiológicos (Gomes 

et, al. 2002).  

Assim, objetivou-se avaliar o desenvolvimento do sistema radicular e a qualidade de mudas 

de Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist por meio do índice de qualidade de Dickson em 

diferentes tipos de substrato e diferentes tamanhos de recipientes. 

 

1.1 SUBTÍTULO: PRODUÇÃO DE MUDAS DE QUALIDADE DE AMAPÁ AMARGOSO (Parahancornia 

fasciculata (POIR) BENOIST).  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado no período de fevereiro a outubro de 2013 no viveiro florestal 

do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), (10 

28´0” S, 48° 27´0” W), em Belém-Pará. 

O clima de Belém, segundo a classificação de Koppen é do tipo Afi, com temperatura média 

anual de 25°C (IDESP, 2013).  
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As mudas de P. fasciculata foram obtidas do viveiro florestal da UFRA. As mudas foram 

produzidas a partir de sementes e regeneração natural coletadas em matrizes localizadas no Jardim 

Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves, Belém – Pará.  

As mudas foram acondicionadas em sacos pretos de polietileno em dois tamanhos 

diferentes: Tamanho 1 - saco de polietileno preto com volume de 276,32 cm3, Tamanho 2 -  saco 

de polietileno preto com volume de 527,52 cm3. Foram utilizados ainda três tipos de substratos: 

terriço (100%), terriço e semente de Euterpe oleracea Mart (açaí) e terriço e casca de semente de 

Bertholletia excelsa H. B. K. (castanha-do-pará) ambos curtidos na proporção 2:1.  

Assim, o sistema de amostragem é do tipo fatorial de 2x3 com quatro repetições com 15 

plântulas cada, em delineamento inteiramente casualizado, sendo o primeiro fator o tamanho de 

embalagem e o segundo fator testado o tipo de substrato. 

Desta forma, a combinação dos dois fatores resultou em seis tratamentos: T1 = Saco 

Tamanho 1 + terriço; T2 = Saco Tamanho 1 + terriço e semente de açaí curtida na proporção 2:1; 

T3 = Saco Tamanho 1 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na proporção 2:1; 

T4 = Saco Tamanho 2 + terriço; T5 = Saco Tamanho 2 + terriço e semente de açaí curtida na 

proporção 2:1; T6 = Saco Tamanho 2 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na 

proporção 2:1. 

Para a obtenção da qualidade de mudas foram medidas as variáveis, massa de matéria verde 

e seca da parte aérea e massa de matéria verde e seca da raiz, para análise de biomassa verde e seca. 

Foram utilizadas 15 plantas de cada tratamento para a realização do desmonte das mudas, que 

consiste na lavagem do sistema radicular e a separação da parte aérea da raiz, sendo realizado após 

120 dias a partir do início do experimento.  

Em todas as plantas foram mensuradas sua altura, diâmetro do colo, número de folhas e 

peso de matéria seca e ver da parte aérea e raízes, pesadas e fotografadas e, em seguida, 

acondicionadas em saco de papel devidamente identificados e levadas para a estufa, modelo 

Fanem/Modelo 320/SE com circulação forçada de ar à temperatura de 100 °C, onde permaneceram 

até a obtenção do peso constante da massa seca usando uma balança digital. Com base nos 

parâmetros obtidos, foi calculado o (IQD) Índice de Qualidade de Dickson (Dickson et al., 1960). 
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O índice de qualidade de Dickson (IQD) foi determinado em função da altura da parte aérea 

(H), do diâmetro do coleto (DC), do peso de matéria seca da parte aérea (PMSPA) e do peso de 

matéria seca das raízes (PMSR), por meio da fórmula (Dickson et al., 1960):    

IQD=                          PMST (g)                         . 

 H(cm)/DC(mm) + PMSPA(g)/PMSR(g) 

 

Os dados foram analisados pela estatística univariada. As médias entre os tratamentos de 

germinação e produção de mudas foram comparadas através do teste Teste SNK (Student-

Newman-Keuls), ao nível de 5% de probabilidade. Todas as análises foram realizadas por meio do 

programa SAEG®. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As mudas com melhor desenvolvimento dentre todos os tratamentos foram as 

submetidas ao tratamento 5, que corresponde ao tamanho de recipiente 2 e ao substrato com terriço 

e sementes de açaí curtidos na proporção 2:1, pois as mesmas obtiveram os maiores Fvalores 

médios de altura com 48,49cm, diâmetro do colo de 3,74mm e número de folhas igual a 31,6 folhas 

por planta, apresentando também maiores taxas de matéria seca tanto na parte aérea como na parte 

radicular, podendo ser notado visualmente na (Figura 1).  

Tal desenvolvimento deve-se, principalmente, a maior quantidade de substrato no 

recipiente de tamanho 2 uma vez que, o mesmo apresenta um maior volume, portanto maior 

disponibilidade de nutrientes advinda da mistura de terriço com sementes de açaí.  
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Figura 1. Detalhe das plantas de Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist cultivadas em diferentes 

tratamentos: T1 = Saco Tamanho 1 + terriço; T2 = Saco Tamanho 1 + terriço e semente de açaí curtida na 

proporção 2:1; T3 = Saco Tamanho 1 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na proporção 

2:1; T4 = Saco Tamanho 2 + terriço; T5 = Saco Tamanho 2 + terriço e semente de açaí curtida na proporção 

2:1; T6 = Saco Tamanho 2 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na proporção 2:1. 

 

O melhor desenvolvimento radicular foi registrado para as mudas submetidas ao tratamento 

5, evidenciado pelo melhor desenvolvimento da raiz pivotante e das secundárias (Figura 2). Em 

relação ao desenvolvimento radicular, as mudas com melhor desenvolvimento também foram 

àquelas submetidas ao tratamento 5 devido ao melhor desenvolvimento da raiz pivotante e das 

raízes secundárias (Figura 2), isso demostra que mudas submetidas a cultivo em maiores volumes 

de substrato possuem um melhor desenvolvimento. 

O mesmo resultado foi evidenciado em mudas de Aniba fragans, tendo seu sistema radicular 

com melhor desenvolvimento em maior volume quando produzidas em embalagens maiores 

(SILVEIRA, 2008). 

Em todos os tratamentos avaliados,  as raízes de P. fasciculata apresentaram crescimento 

geotrópico positivo, raiz pivotante definida e grande quantidade de raiz secundárias. Foi observado 
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ainda, que os tratamentos com o acréscimo de composto orgânico no substrato, apresentaram maior 

volume de raízes secundárias. 

Sabe-se que a quantidade de raízes secundárias é muito importante para o desempenho 

inicial dessas mudas no campo, pelo papel que desempenham na absorção de água e nutrientes. 

(FREITAS et al, 2005). A emissão de raízes secundárias está ligada diretamente aos teores de 

macro e micro nutrientes que o substrato, enriquecido com matéria orgânica, pode oferecer às 

plantas em seu desenvolvimento inicial. Mudas de Tectona grandis L.f. tiveram seu crescimento 

afetado pela deficiência de nutrientes importantes, tendo a paralisação na emissão de novas raízes 

(BARROSO et al, 2005).  

Figura 2. Sistema radicular de mudas de Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist produzidas em diferentes 

tratamentos: T1 = Saco Tamanho 1 + terriço; T2 = Saco Tamanho 1 + terriço e semente de açaí curtida na 

proporção 2:1; T3 = Saco Tamanho 1 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na proporção 

2:1; T4 = Saco Tamanho 2 + terriço; T5 = Saco Tamanho 2 + terriço e semente de açaí curtida na proporção 

2:1; T6 = Saco Tamanho 2 + terriço e casca de semente de castanha-do-pará curtida na proporção 2:1 

 

Novaes (2001) em seu trabalho analisou que a redução do sistema radicular nos recipientes 

menores é consequência da redução do volume de substrato o que limita o desenvolvimento e o 

número de raízes secundárias o que leva a uma diminuição da massa seca do sistema radicular. 

A análise relacionada a produção de matéria seca das mudas mostrou que na interação 

substrato e recipiente, foram encontradas diferenças significativas entres os substratos nos pesos 
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de massa seca da parte aérea e do sistema radicular nas mudas de P. fasciculata. As análises de 

variância para a massa de matéria seca da parte aérea e da raiz comprovaram haver efeito 

significativo a 5% de probabilidade para o tamanho das embalagens e substratos avaliados, assim 

como para a interação entre esses fatores. A maior produção de matéria seca da parte aérea e parte 

da raiz foram obtidas para as mudas produzidas em embalagens do Tamanho 2, contendo terriço 

com sementes de açaí, com médias de 3,97g e 1,0g respectivamente.  

Resultados similares ocorreram em mudas de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage 

produzidos em substratos contendo biossólido, fibra de coco e casca de arroz carbonizada com a 

média de 0,5 g de massa da matéria seca da parte aérea, afirmando desta forma a possibilidade da 

utilização dos materiais renováveis na produção de mudas de alta qualidade (KRATZ, 2011). 

Sobre a massa da matéria seca da raiz, o resultado foi semelhante às médias da parte aérea, onde o 

maior acúmulo foi em mudas cultivadas em embalagens maiores preenchido com terriço e 

sementes de açaí. 

Confirmando desta forma, que o maior volume de substrato orgânico apresenta influência 

no desenvolvimento radicular das mudas de Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist. Bomfim et al 

(2009) utilizando saco plástico de 2090 cm3 obtiveram os melhores resultados de massa seca da 

raiz em mudas Pterogyne nitens Tull., em relação ao uso de tubetes com 50 cm3 de volume. 

Sobre o uso da matéria seca da parte aérea ou radicular, como avaliação da qualidade de 

mudas, Fonseca (2005) afirma como uma das principais variáveis na classificação da qualidade das 

mudas e os mais encontrados em publicações científicas. Rosa (2009), já indica a altura e o 

diâmetro do colo como sendo os melhores parâmetros, pois estes não requerem a destruição de 

mudas, o que ocorre na obtenção da massa da matéria seca de plantas. 

O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) evidenciou que os maiores valores estão nas 

mudas produzidas em saco de polietileno contendo maior volume de terriço enriquecido com 

sementes de açaí curtida na proporção 2:1. Isso ocorreu devido às condições favoráveis que o 

substrato proporcionou ao desenvolvimento das mudas de P. fasciculata e a maior quantidade deste 

substrato que a embalagem comporta (Figura 3). 

No trabalho de Silveira (2008), o mesmo registrou os maiores valores em mudas Aniba 

fragrans quando utilizou sacos de polietileno contendo terra preta com bagaço de dendê, assim 

como as mudas de Peltophorum dubium (Sprengel), produzidas em saco plástico e tubetes maiores 
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apresentadas no estudo de Brachtvogel e Malavasi (2010), com as médias de 1,74 e 0,32, 

respectivamente. Silveira (2008), mencionou ainda, que a capacidade volumétrica dos recipientes 

utilizados na produção de mudas afeta diretamente o cálculo do Índice de Qualidade de Dickson. 

O Índice de Qualidade de Dickson é apresentado como um bom indicador da qualidade das 

mudas, pois se considera o vigor e o equilíbrio da distribuição da biomassa na muda (AZEVEDO, 

2010) e agrupa maior quantidade de atributos das mudas, na avaliação das mesmas (OLIVEIRA, 

2008). 

 
Figura 3. O Índice de Qualidade de Dickson para mudas de Parahancornia fasciculata submetidas a 

diferentes tamanhos de embalagens e tipos de substrato. 
 

 
 Fonte: Autores, 2013. 

 

Nota-se, desta forma, que tanto nas análises visuais quanto o uso do Índice de Dickson 

obtiveram os mesmo resultados, recomendando para a obtenção da qualidade de mudas o uso das 

análises visuais aliado com a obtenção das variáveis altura e colo. 

Recomenda-se então uso de resíduos orgânicos, como o caroço de açaí, na produção de 

mudas de P. fasciculata, o qual proporciona o melhor desenvolvimento da parte área e radicular 

das plantas, bem como o uso de embalagens maiores. 

Elacher et al, (2014) indica também a utilização do resíduo de açaí após processos de 

compostagem, carbonização e pré-fermentação, o que pode ser suficiente para propiciar o 

aproveitamento a produção de mudas, proporcionando a estas o desenvolvimento adequado. 

 

CONCLUSÃO 
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Com base na diagnose visual e nas variáveis da parte aérea e radicular e no Índice da 

Qualidade de Dickson, o melhor tratamento observado para o desenvolvimento de mudas foi o 5, 

em que se utilizousaco de polietileno com volume 527,52 cm3 contendo o substrato com de terriço 

e sementes de açaí. Recomenda-se, ainda o uso de sementes de açaí como alternativa para uso de 

substrato. 
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RESUMO  

 

A silvicultura envolve muitas variáveis que tornam o manejo florestal complexo, no sentido de se 

obter a máxima produtividade da floresta. Objetivou-se com este trabalho simular o crescimento 

da espécie Pinus taeda em sítios pouco produtivos, a fim de entender e selecionar práticas de 

manejo que maximizam o volume de madeira. As simulações foram feitas no software OpTimber 

para otimização de problemas florestais. As simulações envolveram: quatro densidades de plantio 

(1.111; 1.600; 2.000; e 2.500 plantas/ha); três desbastes com diferentes pesos, frequências e idades 

de aplicação; e corte raso aos 25 anos de idade. Essas combinações totalizaram em 2.916 regimes 

de manejo. Os resultados apontaram que, em uma perspectiva quanto ao período de aplicação do 

desbaste, a idade do primeiro desbaste influencia expressivamente na produção de madeira. 

Contudo, no segundo e terceiro desbaste, a idade de aplicação não tem tanto efeito na aplicação, 

como visto para o primeiro. Em uma perspectiva quanto à intensidade do desbaste, da mesma 

forma, a intensidade tem efeito sobretudo no primeiro desbaste, visto que nos outros desbastes, não 

foram observadasclaras superioridades de uma intensidade sobre outra. A densidade de 2.500 

plantas/ha propicia maior produção de madeira. Os regimes ótimos para a densidade de 2.500; 

2.000; 1.600; e 1.111 plantas/ha, a produção total foi de 381,4; 346,0; 306,1; e 248,6m³/ha. Os 

resultados demonstraram que, para qualquer densidade de plantio, o regime ótimo tem o primeiro 

desbaste aplicado aos 9 anos, o segundo aos 15 anos e o terceiro aos 20 anos, todos com intensidade 

de 60% seletivo por baixo. 

 

Palavras-chave: Simulação da produção; Regimes de desbaste; Densidade de plantio. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O manejador de florestas plantadas pode conduzir seu povoamento visando maximizar 

lucros ou maximizar volume de madeira. Geralmente as tomadas de decisões contemplam um 

número de variáveis cujas interações convergem para uma situação complexa. 

mailto:hassancamil@gmail.com
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A definição do número de mudas por unidade e regime de desbaste talvez sejam as 

principais decisões na condução de povoamentos.  Porém, deve-se também salientar o período de 

quando cortar raso a floresta, o qual deve ser técnico ou economicamente viável, conforme seu 

crescimento e estoque (DAVID, 2014). 

Diferentes tratamentos silviculturais apresentam diferentes taxas de crescimento e 

produção (PUKKALA; MIINA, 2013; PALAHÍ; PUKKALA, 2003; SOALLEIRO et al., 2000). 

Não obstante, essa taxa também varia, quando se altera a capacidade de sítios florestais (DAVID, 

2014). As combinações de todas essas variáveis, associado a variáveis de mercado (oferta, 

demanda, preço da madeira) geram inúmeras possibilidades de condução de povoamentos 

florestais, porém apenas uma delas representa o ótimo. 

Dentre os tratamentos silviculturais, os desbastes propiciam a retomada do crescimento 

radial das árvores, uma vez estagnado na condição de alta densidade. Desta forma, desempenham 

um papel importante na condução de florestas destinadas à obtenção de toras de usos nobres, como 

serraria e laminação (COELHO e HOSOKAWA, 2010; GOMES et al., 1997). Isso faz com que a 

receita seja impulsionada, porém, talvez não maximiza o volume de madeira. 

Além dessa finalidade, em povoamentos de Pinus spp. os desbastes favorecem o controle 

de pragas, como vespa-da-madeira (Sirex noctilio F.), macaco-prego (Cebus apella Linnaeus), 

além de mitigar a ocorrência de incêndios florestais (NAVE; LOURENÇO, 2007; PENTEADO et 

al., 2000; ROCHA, 2000). 

Sob hipótese de que desbastes e densidade de plantio influenciam expressivamente na 

produção florestal, objetivou-se com este trabalho obter regimes ótimos visando a produção de 

madeira, em povoamentos conduzidos em sítio florestal considerado ruim. Um total de 2.916 

regimes foram simulados com auxílio do software OpTimber LP®. Os regimes apresentaram 

diferentes densidades de plantio (1.111; 1.600; 2.000; 2.500 plantas/ha), bem como variações nos 

regimes de desbaste. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa consistiu em simular o crescimento e produção de Pinus taeda e avaliar a 

produção total de madeira. As simulações foram executadas no software OpTimber–LP® da 
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empresa OpTimber Otimização e Informática Ltda. Essa ferramenta computacional tem vinculado 

internamente os softwares SisPinus®, simulador de prognose de Pinus spp. no sul do Brasil 

(OLIVEIRA, 1995), e o LINGO® para otimização de problemas de programação linear e não-

linear, desenvolvido pela empresa LINDO Systems INC. 

Os regimes de manejo foram simulados considerando quatro espaçamentos de plantio 

comumente adotados em plantios de Pinus na região Sul do Brasil, sendo: 1.111, 1.600, 2.000 e 

2.500 plantas/ha. As simulações ainda contemplaram regimes com três desbastes, em que o 

primeiro deles pôde ser aplicado no período de 7 a 9 anos; o segundo de 13 a 15 anos; e o terceiro 

de 18 a 20 anos de idade do povoamento. 

O primeiro desbaste sempre foi misto, combinando o desbaste sistemático e seletivo por 

baixo (desbaste alemão), enquanto que os demais desbastes foram sempre seletivo por baixo. A 

sistematização correspondeu à retirada da 5ª linha de plantio. O desbaste por baixo, por sua vez, 

teve três possibilidades de intensidade, sendo: 30%, 45% ou 60% de remoção das árvores do estrato 

inferior, o que resulta em 70%, 55% ou 40% de árvores remanescentes, respectivamente. 

A idade de corte raso foi 25 anos, em todos os regimes de manejo. Dessa forma, 

combinando as variáveis densidade de plantio, idade e intensidade de desbaste, totalizaram-se 

2.916 regimes de manejo simulados( Figura 1). 

Figura 1. Combinações para simulação de regimes de manejo de Pinus taeda L. L5: quinta linha 

de plantio. Sel.: seletivo 
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 Os regimes de manejo foram simulados tendo como referência um crescimento em sítio 

florestal considerado, por David (2014), como ruim para Pinus taeda no sul do Brasil. A uma idade 

de referência de 15 anos, seu índice de sítio corresponde a uma altura dominante de 14,3m. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 As simulações dos regimes de manejo estão apresentadas em gráficos de bolhas, separado 

para cada densidade de plantio (Figura 2). A menor bolha corresponde a um desbaste com 

intensidade de 30% por baixo, a bolha intermediária à intensidade de 45%, e a maior bolha à 

intensidade de 60% por baixo. 

 

Figura 2. Simulação da produção de regimes de manejo submetidos a três desbastes com diferentes idades 

e intensidades de aplicação. 
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 A Figura 2 indica que a máxima produção em volume de madeira aumenta na medida em 

que os povoamentos apresentam maiores densidades de plantio. No escopo dos regimes de 

desbaste, existe um comportamento bem variável quando analisado as diferentes densidades de 

plantio. 

 Em uma perspectiva quanto à idade de aplicação do desbaste, foi notado que o intervalo de 

aplicação do primeiro desbaste afeta consideravelmente a produção. Nesse caso, o primeiro 

desbaste aos 9 anos foi superior às outras idades simuladas no intervalo (7 e 8 anos), conforme 

Figura 2. Essa superioridade foi vista para todas as densidades. Para o segundo e terceiro desbastes, 

as idades do intervalo de aplicação não foram tão discrepantes quanto no primeiro desbaste. Porém, 

percebe-se uma leve superioridade para os desbastes mais tardios. 

 Dessa forma, no que se refere à idade de aplicação dos desbastes, as simulações indicaram 

que o ideal é que se aplique o primeiro desbaste aos 9 anos de idade. Quanto aos outros dois 

desbastes, a idade não interferiu significativamente na produção em volume de madeira. 

 Em uma perspectiva quanto à intensidade de desbaste, notadamente os desbastes mais 

pesados (60% seletivo por baixo) destacaram-se sobre os desbastes moderado e leve, isto é, com 

45% e 30% seletivo por baixo, respectivamente. Para todas as densidades de plantio, a 

superioridade do desbaste pesado foi, sobretudo, para o primeiro desbaste. Essa afirmação é 

confirmada pelos desbastes leves estarem concentrados abaixo dos médios, que por sua vez, estão 

abaixo dos pesados. 

 Quanto ao segundo e terceiro desbastes, a discrepância das intensidades não foi claramente 

destacada, tal como no primeiro desbaste (figura? Tabela???). Isso indica que no sítio ruim, o 

primeiro desbaste é aquele que vai interferir ou comprometer a produção final. Em outras palavras, 

no primeiro desbaste é muito importante da escolha da intensidade correta, pois nos desbastes 

conseguintes, a intensidade não surte tanto efeito na produção final. 

 Em uma análise exploratória dos dados, notou-se que primeiro desbaste leve compromete 

muito a produção, de maneira que os próximos desbastes sendo leves, moderados, ou pesados, a 

produção não é otimizada. Para o ótimo ser alcançado, há necessidade de três desbastes pesados. 

 

4. CONCLUSÕES 
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Os desbastes mais pesados devem ser preferidos em quaisquer das quatro densidades 

analisadas. A densidade de 2.500 plantas/ha propicia maior produção de madeira. 

Considerando os regimes ótimos, o primeiro desbaste deve ser aplicado aos 9 anos, o 

segundo aos 15 anos e o terceiro aos 20 anos, todos com intensidade de 60% seletivo por baixo. 

Para a densidade de 2.500; 2.000; 1.600; e 1.111 plantas/ha, a produção total foi de 381,4; 346,0; 

306,1; e 248,6m³/ha. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi buscar as melhores práticas do manejo de Pinus (Pinus taeda L.) para 

otimizar a produção madeireira. A área de estudo corresponde a um sítio florestal considerado 

médio-bom, no sul do Brasil. Para isso, uma análise de otimização com base em simulações de 

regimes de manejo de Pinus. O software OpTimber LP® foi adotado para simular a produção dos 

regimes, os quais apresentaram diferentes densidades de plantio (1.111; 1.600; 2.000; 2.500 

plantas/ha) e regimes de desbaste. Os regimes foram simulados com corte raso aos 25 anos, bem 

como submetidos a três desbastes, os quais contemplaram intensidades de 30%, 45% ou 60% 

seletivo por baixo. Tais desbastes ainda puderam ser aplicados aos 7, 8 ou 9 anos (primeiro 

desbaste), aos 13, 14 ou 15 (segundo desbaste), e aos 18, 19 ou 20 anos (terceiro desbaste). As 

combinações dessas variáveis resultaram em 2.916 regimes de manejo simulados. Os resultados 

apontaram variação da produção de até 43% entre as densidades de plantio, e de até 32% entre as 

intensidades de desbaste. Quanto mais denso o plantio, maior foi a necessidade de desbastes 

pesados (60% seletivo por baixo). As idades para aplicação de cada desbaste não exerceram 

expressiva influência na otimização da produção, tal como houve na escolha da intensidade do 

desbaste. O regime ótimo com a menor densidade alcançou uma produção de 850m³/ha, 

aproximadamente, enquanto que aquele com a maior densidade, ultrapassou 1.000m³/ha. Conclui-

se que, embora o sítio analisado seja considerado de média qualidade, os desbastes mais pesados 

ainda devem ser preferidos em quaisquer das quatro densidades analisadas. Contudo, a densidade 

de 2.500 plantas/ha propicia maior produção.  

 

Palavras-chave: Simulação da produção. Regimes de desbaste. Densidade de plantio 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A cultura de Pinus teve início no Brasil em 1906, por meio dos estudos realizados por A. 

Löfgren (KRONKA et al., 2005). Os plantios suprem toda cadeia produtiva e desde o início são 
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manejados para produzir madeira para diversas finalidades, de acordo com as dimensões dos 

diâmetros das toras (GONÇALVES; BENEDETTII, 2000). 

Segundo Harms et al. (2000), Pinus é uma espécie muito comum e importante 

economicamente nos Estados Unidos e foi introduzida em vários países, como Argentina, 

Austrália, Brasil, China, Nova Zelândia e África do Sul. Os maiores programas de implantação e 

manejo de Pinus taeda são realizados no Brasil e na China (LEITE, 2006). 

No planejamento da produção para qualquer finalidade industrial, considerando ou não 

práticas de poda e desbaste, a definição do regime de manejo exige invariavelmente a escolha 

adequada da densidade de plantio (GOMES, 1997). 

No sul do Brasil, a plantação de Pinus é comum o emprego de 1.111 até 2.500 plantas por 

ha, no entanto, cabe ao manejador florestal decidir sobre a densidade de plantio que atenda à 

finalidade comercial da floresta. Com o crescimento da floresta, surge a necessidade de realizar 

podas e reduzir a competição entre árvores. A determinação de como, quanto e quando retirar 

árvores define o regime de desbaste (SILVA et al., 2008; DAVID, 2014).  

Particularmente para o gênero Pinus, os desbastes têm sido uma das mais importantes 

alternativas silviculturais, influenciando no crescimento das árvores, incluindo suas dimensões, 

vigor e na regulação da densidade do povoamento (SCOLFORO e MACHADO 1996). O regime 

de manejo e a idade de corte final devem ser definidos de acordo com o objetivo da produção 

madeireira, ao passo que a densidade de plantio deve estar intimamente relacionada com o regime 

de desbaste a ser utilizado (SANQUETTA et al. 1998). 

Atualmente, a produção de madeira proveniente de povoamentos de Pinus segue dois 

regimes predominantes: pulpwood, que consiste em um ciclo de produção conduzido até os 15 

anos, e sem desbastes; ou utilitywood, o qual consiste em um ciclo de 20 anos, com dois a três 

desbastes. Esses regimes de manejo são baseados na máxima produção biológica e rentabilidade, 

o que gera uma série de problemas na indústria, pela baixa qualidade da madeira (COELHO, 2016).   

A influência dos tratos silviculturais na qualidade da madeira de Pinus tem sido estudado 

por diversos autores, em que há um consenso de que o espaçamento de plantio, adubação, podas e 

desbastes influenciam na formação do lenho e na qualidade da madeira (KLOCK, 1989).

 Visto a importância das corretas práticas de manejo de Pinus, o objetivo deste trabalho foi 

obter regimes ótimos visando a produção madeireira. Para isso, 2.916 regimes foram simulados 
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com auxílio do software OpTimber LP®. Foram simulados regimes com as densidades de plantio 

de 1.111, 1.600, 2.000 e 2.500 plantas/ha. Com corte raso aos 25 anos, os regimes ainda foram 

submetidos a três desbastes com diferentes intensidades e idades de aplicação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa consistiu em simular o crescimento e produção de Pinus taeda e avaliar a 

produção total de madeira. As simulações foram executadas no software OpTimber–LP® da 

empresa OpTimber Otimização e Informática Ltda. Essa ferramenta computacional tem vinculado 

internamente os softwares SisPinus®, simulador de prognose de Pinus spp. no sul do Brasil 

(OLIVEIRA, 1995), e o LINGO® para otimização de problemas de programação linear e não-

linear, desenvolvido pela empresa LINDO Systems INC. 

Os regimes de manejo foram simulados considerando quatro espaçamentos de plantio 

comumente adotados em plantios de Pinus na região Sul do Brasil, sendo: 1.111, 1.600, 2.000 e 

2.500 plantas/ha. As simulações ainda contemplaram regimes com três desbastes, em que o 

primeiro deles pôde ser aplicado no período de 7 a 9 anos; o segundo de 13 a 15 anos; e o terceiro 

de 18 a 20 anos de idade do povoamento. 

O primeiro desbaste sempre foi misto, combinando o desbaste sistemático e seletivo por 

baixo (desbaste alemão), enquanto que os demais desbastes foram sempre seletivo por baixo. A 

sistematização correspondeu à retirada da 5ª linha de plantio. O desbaste por baixo, por sua vez, 

teve três possibilidades de intensidade, sendo: 30%, 45% ou 60% de remoção das árvores do estrato 

inferior, o que resulta em 70%, 55% ou 40% de árvores remanescentes, respectivamente. 

A idade de corte raso foi 25 anos, em todos os regimes de manejo. Dessa forma, 

combinando as variáveis densidade de plantio, idade e intensidade de desbaste, totalizaram-se 

2.916 regimes de manejo simulados, conforme esquematizado na Figura 1. 
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Figura 1 – Combinações para simulação de regimes de manejo de Pinus taeda L. 

 

Fonte: David, 2014. 

 

 Os regimes de manejo foram simulados tendo como referência um crescimento em sítio 

florestal considerado, por David (2014), como médio-bom para Pinus taeda no sul do Brasil. A 

uma idade de referência de 15 anos, seu índice de sítio corresponde a uma altura dominante de 

23,3m. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os gráficos de bolhas mostrados a seguir têm o eixo das ordenadas representado pelo 

volume, em (m³/ha) e o das abscissas pelo ano de desbaste. A intensidade dos desbastes é 

proporcional ao tamanho das bolhas, assim, a menor bolha refere-se à remoção de 30% das árvores, 

considerado como intensidade leve. Do mesmo modo, a maior bolha corresponde aos regimes com 

o desbaste mais pesado, isto é, remoção de 60% das árvores. Na Figura 2 estão apresentados 

volumes de regimes de manejo simulados.  
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Figura 2 – Volumes totais obtidos em simulações de regimes de manejo de Pinus taeda em sítio florestal 

médio-bom. 

 

30% seletivo baixo 45% seletivo baixo 60% seletivo baixo 

  

  

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Considerando todas as densidades de plantio, os regimes com a mínima e máxima produção 

atingiram 570 e 1.015 m³/ha, respectivamente. Esse regime com maior produção foi obtido em 

densidade de 2.500 plantas/ha, enquanto que aquele com menor produção a densidade foi de 1.111 

plantas/ha. Ainda considerando todos os regimes, houve uma variação da produção de até 43% 

entre as densidades de plantio, e de até 32% entre as intensidades de desbaste.  

 Conforme Figura 2, o efeito do peso dos desbastes, na produção total, torna-se mais 

discrepante na medida em que se aumenta a densidade. Assim, foi notado uma sensibilidade dos 

regimes aos desbastes proporcional à densidade de plantio, apresentado maior variação volumétrica 

em função da intensidade dos desbastes. 
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 Como esperado, quanto mais denso o plantio, maior foi a necessidade de desbastes pesados. 

Regimes com intensidade de 60% apresentaram os melhores resultados de produção em volume.  

 Plantios com alta densidade favorece a uma alta mortalidade, o que pode resultar em 

desbastes mais tardios e de intensidade menor do que normalmente esperado (COELHO, 2016). 

Esse resultado ocorreu na densidade de 2.500 plantas/ha, em que era esperado desbastes precoces 

e pesados. 

 Já as idades para aplicação de cada desbaste não exerceram expressiva influência na 

otimização da produção, tal como houve na escolha da intensidade do desbaste. 

 O resultado mostra que regime manejado com desbaste de 30 % de remoção das árvores, 

produz resultados muito inferiores aos demais, indicando que em sítio médio-bom a aplicação de 

pouco ou nenhum desbaste compromete tanto a produção volumétrica quanto em sítios melhores.   

 Segundo Dean e Baldwin (1993) os desbastes podem aumentar a produção total do 

povoamento com a utilização de árvores que de outra forma morreriam e, por meio da manutenção 

de um crescimento rápido das árvores individuais, minimizando a competição. No entanto, os 

desbastes devem ser programados corretamente para que os benefícios possam ser maximizados.  

 Logo, desbastes precoces as simulações indicaram que manejo com três desbastes pesados 

favorecem a otimização da produção. A Figura 2 revela que o primeiro desbaste se destaca quando 

é aplicado aos 9 anos, ao passo que o segundo e terceiro desbastes não apresentam expressivas 

diferenças da produção, quando aplicados em quaisquer das idades simuladas. 

 O regime ótimo com a menor densidade alcançou uma produção de 843m³/ha, enquanto que 

aquele com a maior densidade ultrapassou 1.000m³/ha. A Tabela 1 apresenta produção total 

(m³/ha), ano e intensidade de desbaste, para os regimes mais produtivos em cada densidade de 

plantio. 

 

Tabela 1 – Produção total e características dos regimes de manejo de maior produção. 

Regime 
Plantio 

(plantas/ha) 

Desbaste (ano/intensidade %) Ano de 

corte raso 

Volume 

(m³/ha) 1º 2º 3º 

Otimizado 1.111 9/60% 15/60% 20/30% 25 843,3 

Otimizado 1.600 9/60% 15/60% 20/60% 25 932,1 

Otimizado 2.000 9/60% 15/45% 18/60% 25 960,7 

Otimizado 2.500 9/45% 14/45% 20/60% 25 1.015,6 
Fonte: Autores, 2016. 
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 Conforme Tabela 1, nos regimes de manejo mais produtivos, de modo geral, prevaleceram 

desbastes mais pesados e idades para aplicação mais avançadas, entre os intervalos de idade de 

cada um dos três desbastes. 

 O aumento da produção foi proporcional ao aumento da densidade de plantio, contudo, a 

diferença entre os regimes ótimos menos e mais produtivos foi entorno de 170 m³/ha, que 

corresponde a uma diferença do Incremento Médio Anual (IMA) de 6,8 m³/ano. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Embora o sítio analisado seja considerado de média qualidade, os desbastes mais pesados 

ainda devem ser preferidos em quaisquer das quatro densidades analisadas. A densidade de 2.500 

plantas/ha propicia maior produção de madeira. 

Considerando a densidade de 2.500 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 45% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 14 anos com 45% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 20 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

1.015 m³/ha. 

Considerando a densidade de 2.000 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 45% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 18 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

970 m³/ha. 

Considerando a densidade de 1.600 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 45% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 20 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

932 m³/ha. 

Considerando a densidade de 1.111 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 60% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 20 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

843 m³/ha. 
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RESUMO  

Dentre as diversas espécies produzidas em viveiros florestais, a Parkia multijuga Benth. 

(usualmente conhecida como fava-arara-tucupi) possui características interessantes como o 

crescimento rápido, tornando-se uma ótima alternativa para plantios em áreas degradadas, além de 

poder ser utilizada na arborização e na recomposição da vegetação. Dessa forma, o presente 

trabalho buscou caracterizar a biometria de sementes, a germinação e crescimento inicial de 

plântulas de Parkia multijuga Benth., submetidas a diferentes tratamentos (substratos). O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com o total de cinco 

tratamentos (T1: Terriço; T2: Terriço + Vermiculita; T3: Terriço + Casca curtida de castanha; T4: 

Terriço + Casca curtida de castanha + Esterco de Caprino; T5: Terriço + Casca curtida de castanha 

+ Vermiculita). Foi avaliada a taxa de germinação, índice de velocidade de germinação, frequência 

relativa de germinação e a caracterização biométrica das sementes por meio da distribuição de 

frequência. As sementes de Parkia multijuga Benth. Apresentaram baixa taxa de germinação, 

considerando os substratos analisados. A combinação de terriço mais casca curtida de castanha, na 

proporção 2:1, pode favorecer a germinação e velocidade de germinação das sementes da fava arara 

tucupi. O crescimento inicial das plântulas não apresentaram grandes diferenças em altura e 

diâmetro do coleto. 

 

Palavras-chave: fava arara tucupi, altura, diâmetro de coleto, número de folhasÁrea de 

Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Parkia multijuga Benth. é uma espécie florestal pertencente a família Fabaceae e ocorre 

naturalmente na Colômbia, Equador, Peru e Brasil (nos Estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará 

e Rondônia). É conhecida por diferentes nomes de acordo com o Estado em que se encontra. No 

Amazonas, é chamada de faveira e paricá-de-terra-firme; em Mato Grosso é conhecida como bajão; 
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no Pará, faveira-arara-tucupi; e em Rondônia como pinho-cuiabano. As sementes de fava-arara-

tucupi são grandes e alongadas, duras, coloração marrom escura, autocóricas, cuneiformes, 

medindo de 3,4 cm a 5,2 cm de comprimento por 1,2 cm a 1,8 cm de largura (Carvalho, 2008). 

 Dentre as diversas espécies produzidas em viveiros florestais, a Parkia multijuga Benth. 

possui crescimento rápido, sendo esta uma das características que a tornam uma ótima alternativa 

para plantios em áreas degradadas, visando a recomposição da vegetação, além de poder ser 

utilizada na arborização urbana (Lorenzi, 1992). Também é amplamente utilizada na produção de 

embalagens, compensados, caixotaria, pequenos objetos e revestimentos em geral, por possuir uma 

densidade básica de 0,44g/cm³, que é considerada como madeira leve.  

 Comumente, as espécies arbóreas tropicais apresentam grande variabilidade em suas 

sementes (Cruz et al., 2001). E, informações (como a biometria) sobre as sementes são importantes 

para a conservação e exploração dos recursos de valor econômico, permitir o uso eficaz e 

sustentável, avaliar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, avaliar 

as relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais e a utilização de programas de 

melhoramento genético (Vieira; Gusmão, 2008).  

 A Parkia multijuga Benth. é uma das espécies arbóreas tropicais que possuem dormência 

física, do tipo tegumentar, em suas sementes, tornando o tegumento impermeável à água (Hopkins, 

1986). É um recurso usado pelas plantas para perpetuação de suas espécies, uma vez que o 

fenômeno da dormência impede que todas as sementes germinem no mesmo período, aumentando 

sua chance de sobrevivência e diminuindo o risco de extinção da espécie (Carvalho; Nakagawa, 

2000). O que pode ser considerada uma limitação aos produtores de mudas, uma vez que o tempo 

de germinação é relativamente longo. Frente a isso, a realização de tratamentos pré-germinativos 

(como escarificação e embebição) pode aumentar a porcentagem de germinação em curto espaço 

de tempo (Neto et al., 2007).  

 A emergência das plântulas depende não só da energia contida no endosperma ou 

cotilédones, mas também da profundidade em que a semente é semeada (Hackbart; Cordazzo, 

2003). Neste sentido, o tipo de substrato exerce grande influencia na qualidade e padrão das mudas, 

interferindo diretamente na capacidade de retenção e fornecimento de água, aeração e suporte físico 

para o desenvolvimento da plântula (Figliolia et al., 1993). Esses fatores podem variar de um 
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substrato para outro, favorecendo ou prejudicando a germinação das sementes (Barbosa et 

al.,1985). 

 A germinação da fava-arara-tucupi e a eficiência dos tratamentos utilizados para o plantio 

sofrem influência de diversos fatores. Dessa forma, o presente trabalho buscou caracterizar a 

biometria de sementes, a germinação e crescimento inicial de plântulas de Parkia multijuga Benth., 

submetidas a diferentes tratamentos (substratos).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de estudo 

O experimento foi conduzido em viveiro, nas dependências do Instituto de Ciências Agrárias, 

da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém-PA, no período de fevereiro 

a maio de 2016. 

Para a obtenção dos dados biométricos, as sementes foram levadas ao Laboratório de 

Tecnologia de Produtos Florestais, da UFRA, onde se mediu, com auxílio de paquímetro, o 

comprimento, largura e espessura, em milímetros; além de suas massas (em gramas), com auxílio 

de balança de precisão 0,01g.  

 

 Tipo de pesquisa 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com 6 repetições de 12 

sementes, para 5 tratamentos, totalizando 360 sementes. Os tratamentos foram definidos em cinco 

diferentes composições para substratos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Substratos utilizados para a produção de mudas de Parkya multijuga Benth. 

Tratamento Composição Proporção 

T1 Terriço - 

T2 Terriço + Vermiculita 1:1 

T3 Terriço + Casca curtida de Castanha 2:1 

T4 Terriço + Casca curtida de Castanha + Esterco de caprino 2:1:1 

T5 Terriço + Casca curtida de Castanha + Vermiculita 2:1:1 

 

 Amostra 
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As sementes de fava-arara-tucupi foram adquiridas na Associação das Indústrias Exportadoras 

de Madeiras do Estado do Pará (AIMEX), onde tinham sido imersas em hipoclorito, para limpeza, 

e armazenadas em câmara fria. 

 

 Coleta de dados 

Os processos pré-semeadura se constituíram de quebra de dormência (em que a semente foi 

escarificada mecanicamente, acima e abaixo do hilo, em superfície cimentada) e embebição em 

água (em temperatura ambiente), durante 48 horas. Após o processo de embebição, foram 

imediatamente semeadas a 1 cm de profundidade da superfície do substrato, em sacos de polietileno 

(14cm x 20cm) cobertos com sombrite 50%, sendo uma semente em cada recipiente. Durante o 

período de avaliação, os substratos foram irrigados a cada dois dias.  

A contagem diária de sementes germinadas foi feita do 1° ao 20° dia de instalação do 

experimento, considerando germinada a emergência da plúmula ou da semente em abertura. Vinte 

dias após a primeira germinação, iniciaram-se as medições de altura e diâmetro do coleto das 

plântulas, com régua graduada e paquímetro digital (precisão de 0,01mm), respectivamente, uma 

vez por semana, durante 10 semanas. 

 

 Análise de dados 

Analisaram-se as variáveis biométricas das sementes por meio da distribuição de frequência. A 

quantidade de classes foi definida pela regra de Sturges (Crespo, 1997), através da fórmula:  

 

𝑘 = 1 + 1,333 log(𝑛) 
 

A porcentagem de germinação (Pe%) foi avaliada através da fórmula descrita por Labouriau 

(1993):  

𝑃𝑒(%) =
𝑁

𝐴
∗ 100 

 

 em que: N= Número de sementes germinadas; A= Número total de sementes colocadas para 

germinar. 

 O índice de velocidade de germinação (IVE) foi obtido com a fórmula descrita por Maguire 

(1962 apud Santos, 2007):  
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𝐼𝑉𝐸 =
𝐸1

𝑁1
+

𝐸2

𝑁2
+

…  𝐸𝑛

…  𝑁𝑛
 

 

em que: E1, E2 e En = número de plântulas normais na primeira, segunda e enésima contagem; 

N1, N2 e Nn = número de dias. 

 

 A frequência relativa de germinação (FR) foi calculada pela fórmula descrita por Nassif e 

Perez, 2000:  

𝐹𝑅 =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
 

em que: ni = número de sementes germinadas por dia; Σni = número total de sementes germinadas.  

 Efetuou-se análise de variância, através do software Excel e comparação das médias pelo Teste 

de Tukey (ao nível de 5% de significância) para as variáveis altura e diâmetro do coleto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização biométrica para as 425 sementes de Parkya multijuga Benth. é 

demonstrada na Tabela 2, onde se verifica valores pequenos de erro padrão para todas as variáveis 

analisadas, indicando uma homogeneidade na amostra. 

As médias para comprimento, espessura, largura e peso foram, respectivamente, 43,54 mm, 

9,28 mm, 12,16 mm e 3,77 g. Os coeficientes de variação mostram que as sementes de Parkya 

multijuga Benth. não possuem grandes diferenças entre si, para as variáveis analisadas.  

Tabela 2 – Caracterização biométrica de sementes de Parkya multijuga Benth. 

Características biométricas 

 

Comprimento Espessura Largura Peso 

 mm  g 

Média 43,54 9,28 12,16 3,77 

Erro padrão 0,245 0,061 0,062 0,035 

Desvio padrão 5,055 1,248 1,272 0,723 

Mínimo 27,000 6,000 8,000 1,000 

Máximo 56,000 14,000 16,000 6,090 

CV (%) 11,61 13,44 10,46 19,15 

Média 43,54 9,28 12,16 3,77 

 

Esses resultados são semelhantes aos citados por Cruz e Pereira (2015), estudando a mesma 

espécie, em que encontraram médias de 49,9 mm, 9,2 mm, 12,2 mm e 17,14 g para comprimento, 

espessura, largura e peso, nesta ordem. 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

471 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

A distribuição de frequências percentuais (Figura 1) demonstra que a maior quantidade de 

sementes encontra-se entre os intervalos de 45,06 a 48,06 mm, 8,02 a 9,02 mm, 11,03 a 12,03 mm 

e 3,6 a 4,11 g, respectivamente, para os valores de comprimento, espessura, largura e peso. Por 

essa ordem das variáveis analisadas (com exceção do peso), Cruz et al., (2001) encontraram 

intervalos de 16,1 a 24,0 mm, 5,1 a 9,0 mm e 8,1 a 14,0 mm. 

 

Figura 1 – Distribuição de frequências percentuais de comprimento (a), espessura (b), largura (c) e 

peso (d) de Parkya multijuga Benth.  

 

 

 
 

Os resultados de Porcentagem de Germinação (Pe%), Índice de Velocidade de Germinação 

(IVE) e a Frequência Relativa de germinação (FR) das sementes de Parkia multijuga Benth. são 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Porcentagem de Germinação (G%), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e a Frequência 

Relativa de germinação (FR) das sementes de Parkia multijuga Benth. 

Tratamento Composição Pe% IVE FR 

T1 Terriço 37,50 1,1 0,21 

T2 Terriço+Vermiculita (1:1) 26,39 0,95 0,15 

T3 Terriço+ Casca curtida de Castanha (2:1) 54,17 1,95 0,31 

T4 Terriço+ Casca curtida de Castanha+Esterco Caprino (2:1:1) 13,89 0,5 0,08 

T5 Terriço+Casca curtida de Castanha+Vermiculita (2:1:1) 41,67 1,5 0,24 

 

Para as variáveis analisadas, observou-se que o tratamento T3 (Terriço + Casca curtida de 

Castanha) teve os maiores valores para G% (54,17%), IVG (1,95) e FR (0,31), respectivamente. 

Sendo o tratamento T4 (Terriço+ Casca curtida de Castanha +Esterco Caprino) o que apresentou 

os menores valores. 

Resultados similares foram obtidos por Silva et al., (2013), avaliando a germinação de açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) em diferentes substratos, sob condições de laboratório, em que o substrato 

casca de castanha apresentou melhores condições para a germinação das sementes de açaí, quando 

comparado aos demais substratos.  

 As interações observadas entre os tratamentos mostram-se importantes, já que a capacidade 

de retenção de água e a quantidade de luz que o substrato permite chegar à semente podem ser 

responsáveis por diferentes respostas germinativas (Figliolia et al., 1993).  

 No que diz respeito ao índice de velocidade de germinação de sementes da espécie em 

estudo, observou-se que as sementes, quando acondicionadas em casca de castanha apresentaram 

velocidade de germinação significativamente superior aos demais.  

 É importante ressaltar que as sementes de fava arara possuem dormência tegumentar, o que 

pode acarretar uma germinação lenta e desuniforme. Essa dormência deve-se à impermeabilidade 

do tegumento à água, comum em muitas espécies de leguminosas (Rolston, 1978), podendo este 

fato ter proporcionado uma baixa germinação em relação aos demais tratamentos.  

 Os resultados das análises estatísticas (Tabela 4) das variáveis altura (H) e diâmetro do 

coleto (Dc) demonstraram que não houve diferença significativa, pelo teste de Tukey, ao nível de 

5% de significância. 
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Tabela 4 – Resultados da ANOVA e teste F aplicados às variáveis altura (H) e diâmetro do coleto (DCol), 

90 dias após a semeadura. 

  H (cm)   

F V SQ GL QM F 

Tratamento 22,915 4 5,729 0,162 

Resíduo 883,899 25 35,356  

Total 906,814 29   

  Dc (mm)   

F V SQ GL QM F 

Tratamento 0,646 4 0,162 0,215 

Resíduo 18,066 25 0,753  

Total 18,712 29   

 

4. CONCLUSÕES  

As sementes de Parkia multijuga Benth. apresentaram baixa taxa de germinação, 

considerando os substratos analisados.  

 A combinação de terriço mais casca curtida de castanha, na proporção 2:1, pode favorecer 

a germinação e velocidade de germinação das sementes da fava arara tucupi.  

 O crescimento inicial das plântulas não apresentaram grandes diferenças em altura e 

diâmetro do coleto. 

As sementes de Parkia multijuga Benth. apresentaram baixa taxa de germinação, 

considerando os substratos analisados.  

 A combinação de terriço mais casca curtida de castanha, na proporção 2:1, pode favorecer 

a germinação e velocidade de germinação das sementes da fava arara tucupi.  

 O crescimento inicial das plântulas não apresentaram grandes diferenças em altura e 

diâmetro do coleto. 
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RESUMO 

 

Com o crescimento das atividades antrópicas, a floresta tropical amazônica sofre intensas 

transformações, pois a retirada da vegetação ocasiona diferentes ecossistemas e estágios 

sucessionais de desenvolvimento. Assim, para acelerar este processo, é realizado o plantio de 

diferentes espécies nativas, as quais favorecem a ciclagem de nutrientes ao acumular liteira. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é comparar as propriedades químicas em floresta em estágio 

sucessional de desenvolvimento (FSU) e plantio de Virola surinamensis Rol. (Ward.) (VSU). O 

experimento foi conduzido na região dos tabuleiros costeiros – Amazônia oriental – sendo as 

coletas realizadas durante três anos, a cada quinze dias. Os resultados das análises químicas do 

material depositado, que contemplam teor e conteúdo de K+ e Mn2+ no FSU foram maiores 

comparando-se ao VSU. Para o Ca2+ e o Mg2+ os teores foram superiores no VSU, entretanto o 

conteúdo não diferiu entre os dois ecossistemas. Para o FSU o teor e conteúdo de Fe2+ foram 

menores, enquanto que para estas mesmas variáveis, Cu2+ e Zn2+ pouco divergiram na floresta e no 

monocultivo. O conteúdo de nutrientes apresenta valores superiores em floresta sucessional devido 

à diversidade florística e estrutural das espécies envolvidas, apesar de alguns nutrientes 

apresentarem valores superiores no VSU, por causa de outras espécies. 

 

Palavras-chave: Estoque de cátions. Ecossistema sucessional. Diversidade florística. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

   

1. INTRODUÇÃO  

 Nas últimas décadas, parte significativa do cenário florestal amazônico está sendo 

conduzido pela ação antrópica, principalmente em se tratando de atividades agrícolas, abertura de 

estradas e expansão da pecuária extensiva (ROSA et al., 2013). Nesses ecossistemas, em que 

ocorrem diferentes tipos de alteração, o processo de restauração natural tem se tornado comum, 

sobretudo nas proximidades dos centros urbanos. No mesmo contexto, o plantio de espécies nativas 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

476 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

e exóticas cresce de modo contínuo, visando tornar as florestas mais produtivas e biodiversas 

novamente (SOUZA et al., 2010).  

 Além dos produtos fornecidos pelos ecossistemas florestais, os serviços também são 

importantes e necessários para o bem-estar dos seres vivos, dentre eles, a ciclagem de nutrientes 

que, por meio da liteira, é alvo de inúmeros estudos nos trópicos (WANG’ONDU et al., 2014; 

BECKER et al., 2015). Em diversas condições ambientais, dentro da interação “solo, planta, 

atmosfera”, a liteira corresponde ao total de material orgânico depositado no solo, sendo composto 

de folhas, ramos, galhos, frutos e flores (LUIZÃO, 2007), os quais ao caírem se decompõem 

fornecendo nutrientes para os vegetais (GARTNER; CARDON, 2004).  

 Esse processo é fundamental para compreender a manutenção dos ecossistemas florestais 

(PARSONS et al., 2014), especialmente nas zonas tropicais nas quais a precipitação média e as 

temperaturas são elevadas e a fertilidade natural dos solos são baixas (SCHUBART et al., 1984). 

Dessa forma, a camada de material orgânico, atuando no controle da disponibilidade de nutrientes 

em ecossistemas alterados, torna-se um importante mecanismo que varia de acordo com a interação 

entre as espécies vegetais e as condições climáticas (BILBY; HEFFNER, 2016).  

 Sendo assim, a liteira, em florestas tropicais, é elevada quando comparada a florestas 

temperadas (ZHANG et al., 2014), sobretudo nos estágios sucessionais iniciais (AKÉ-CASTILLO 

et al., 2006). No decorrer da sucessão ecológica, com o crescimento da atividade microbiana, a 

taxa de oxidação do material orgânico sofre um aumento, o que resulta na redução da camada de 

liteira na superfície do solo e maior oferta de nutrientes para a vegetação. Dessa maneira, o 

ecossistema atinge o equilíbrio ou estágio clímax de desenvolvimento florestal (LOPES et al., 

2009). 

 Por isso, devido ao grande interesse em estudos que abordem a dinâmica de nutrientes na 

liteira, sob variados regimes de uso na Amazônia (ALMEIDA et al., 2015), é necessário verificar 

o diferencial na contribuição de elementos químicos em floresta de estágio sucessional e plantios 

homogêneos de espécies nativas. 

 Na tentativa de explicação dessas diferenças foi elaborada a hipótese de que o ecossistema 

em estágio sucessional promove um aumento no teor e no conteúdo de elementos químicos. Isso 

pode ser explicado em decorrência da predominância de espécies pioneiras de rápido crescimento, 

o que ocasiona intensa concorrência por recursos, principalmente a radiação solar (CHAZDON, 
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2012), como é o caso do plantio de Virola surinamensis Rol. (Ward.) - VSU. Neste ecossistema, a 

vegetação que ocorre sob o dossel é pioneira, apresentando espécies como Tapirira guianensis 

Aubl. (Anacardiaceae), Vismia guianensis Aubl. (Guttiferaceae) e predominância de Pariana 

campestres Aubl. (Poaceae).  

 Ademais, o trabalho também visa comparar essas áreas de estudo, uma vez que os 

ecossistemas apresentam histórico de exploração madeireira seletiva dos remanescentes de 

florestas primárias. No momento em que a empresa Eidai do Brasil Madeiras S.A. iniciou as 

atividades de silvicultura industrial para a produção de madeira, realizou plantios de espécies 

nativas, como a Virola surinamensis Rol. (Ward.), mudando, com isso, o uso do solo. 

 Com isso, o objetivo deste trabalho foi comparar os teores e conteúdos de nutrientes em 

floresta em estágio sucessional de desenvolvimento (FSU) e plantio de Virola surinamensis Rol. 

(Ward.) (VSU), áreas experimentais que englobam uma mesma base de metabolismo de 

ecossistemas e processos biogeoquímicos similares (BASHKIN, 2002) 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O trabalho foi desenvolvido em um ecossistema de FSU (1°18'6''S, 48°26'35''W) e plantio 

de VSU (1°18'14''S, 48°26'47''W), localizados na região litorânea do baixo rio Benfica, entre os 

rios Ananí e Piraíba, no município de Belém, estado do Pará (Figura 1). 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

478 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

Figura 1 – Localização dos ecossistemas FSU E VSU. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 O clima da região é Afi (Koppen), com ausência de estação seca definida e precipitação 

igual ou superior a 60 mm, no mês menos chuvoso. A precipitação média anual varia de 2.500 a 

3.000 mm (ALVARES et at., 2013). Os solos são classificados em Latossolo Amarelo distrófico 

(LAd) no ecossistema de VSU e Latossolo Amarelo distrófico endoconcrecionário (LAdc) no 

ecossistema FSU, com características químicas semelhantes, como o pH, o qual varia de 4 a 4,6. 

O plantio de VSU, de 26 anos de idade, foi realizado em espaçamento 5 x 5 m (400 

árvores.ha-1). O sub-bosque do VSU teve predominância da pioneira Pariana campestris Aubl. 

O FSU apresenta idade de 30 anos pós intervenção antrópica e é constituído por 

aproximadamente 109 espécies florestais por hectare, com DAP (diâmetro a altura do peito de 1,30 

m do nível do solo) maior que 10 cm. A elevada diversidade de espécies é evidenciada pelos valores 

dos índices de Shannon-Winer (H’ = 4), equabilidade de Pielou (J = 0,85) e Simpson (C = 0,03), 

sendo consistentes com ecossistemas de alta diversidade na região (VIEIRA, 1996). 

As dez espécies com os maiores índices de valor de importância (IVI%), de acordo com o 

levantamento florístico realizado na área experimental, foram Pourouma guianensis Aubl. (24,46); 

Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth (16,44); Fagara guianensis Lam. (7,77); Symphonia 

globulifera L.f. (6,44); Protium polybotrium (Turcz) Engl. (6,08); Coussarea paniculata M. Vahl 
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Standl. (5,66); Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum (5,62); Inga alba (Sw.) Willd (5,62); Cecropia 

obtusa Tréc. (5,29) e Byrsonima crispa A. Juss. (4,72). 

A coleta foi realizada a cada 15 dias, de junho de 1996 a maio de 1999, totalizando 3 anos 

de experimento. Os coletores possuíam 1 m2 e altura de 0,10 m, suspensos a 0,3 m da superfície do 

solo. As amostras foram secas a 70 °C em estufa de circulação forçada até obtenção de massa 

constante, após 72 horas (SCORIZA, et al., 2012)  

As amostras foram trituradas em moinho Willey, com uso de malha de 1,0 mm e 

armazenadas em frascos de vidro. A cada ano foram retiradas subamostras de 0,5 g para análise 

química dos elementos K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Cu2+ e Zn2+, depois as amostras foram 

misturadas. A extração desses elementos foi realizada com digestão úmida (sistema aberto) 

utilizando-se o extrator duplo-ácido HNO3 + HClO4 (MIYAZAWA et al., 1999). 

O elemento K+ foi determinado por meio da fotometria de chama e os demais por 

espectrofotometria de absorção atômica (MIYAZAWA et al., 1999). A transferência de nutrientes 

para o solo foi realizada pela multiplicação das concentrações médias dos elementos pelos valores 

de massa seca da liteira.  

O delineamento estatístico adotado foi em blocos casualizados, com medidas repetidas no 

tempo. Cada ecossistema continha 4 blocos e 5 repetições de coletores de liteira deposicional. Com 

isso, os resultados dos nutrientes foram submetidos ao teste de normalidade de D´Agostino e em 

seguida à análise de variância (ANOVA) e em caso de diferença significativa, as médias foram 

comparadas pelo teste “t” de student a 5% de probabilidade de erro. Para as análises estatísticas e 

elaboração d e gráficos utilizou-se respectivamente o software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences)  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Quando as análises químicas foram realizadas, foi possível observar que o teor e conteúdo 

de K+ no FSU foi superior ao VSU (Tabela 1). Atribui-se esse resultado à hipótese do efeito da 

maior diversidade estrutural e funcional do FSU, o que contribui para o enriquecimento desse 

elemento químico altamente móvel na planta (KIMMINS, 1997). Esses resultados são semelhantes 

aos de Gama-Rodrigues et al. (2008) que encontrou valores maiores de K+ em ecossistemas mais 
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diversos em espécies florestais. Além disso, este elemento no VSU é retranslocado de modo mais 

eficiente pela planta antes da abscisão foliar para órgãos vegetativos mais novos. 

 

Tabela 1 – Resultados comparativos do teor e conteúdo dos elementos químicos da liteira total dos 

ecossistemas de Virola surinamensis (VSU) e de floresta sucessional (FSU) de tabuleiros costeiros. 

 

Ecossistema 

Teor 

K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ Cu2+ Zn2+ 

g Kg-1 mg Kg-1 

VSU 

FSU 

4,43 b 

4,49 a 

15,39 a 

13,81 b 

3,64 a 

2,97 b 

62,68 b 

123,92 a 

77,21 a 

27,29 b 

43,35 

45,75 

41,00 

39,38 

Ecossistema 

Conteúdo 

K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ Cu2+ Zn2+ 

   Kg ha-1    

VSU 

FSU 

18,48 b 

25,56 a 

57,96 

58,08 

13,08 

13,80 

0,21 b 

0,50 a 

0,30 a 

0,15 b 

0,12 

0,17 

0,12 b 

0,15 a 

Médias na vertical seguidas por letras desiguais diferem significativamente pelo teste t (p < 0,05). 

 

O Ca2+ e o Mg2+ apresentaram teores superiores no VSU, no entanto, não diferiram do FSU 

quanto ao conteúdo (Tabela 1). Esses valores são superiores aos encontrados em uma área com a 

mesma espécie no município de Manaus-AM, Brasil (NEVES et al., 2001). Quanto aos 

micronutrientes, o Cu2+ e o Zn2+ pouco variaram (Tabela 1). Esses valores de Zn2+ nos dois 

ecossistemas foram compatíveis com os resultados encontrados em florestas na Amazônia central 

(LUIZÃO, 1995). 

 Os resultados de conteúdo nutricional estão próximos aos encontrados por outros trabalhos 

realizados em florestas tropicais (Tabela 2). Luizão (2007), percebeu que os nutrientes podem 

variar consideravelmente de um ano para o outro, dependendo dos fatores climáticos – o qual afeta 

diretamente esse padrão – da temperatura do ar e da precipitação pluviométrica. 
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Tabela 2 – Resultados comparativos de estimativas de conteúdo de K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Cu2+ e Zn2+ 

(Kg ha-1ano-1) na liteira total em diferentes escossistemas de florestas tropicais naturais e plantadas. 

 

Ecossistema / Local 
K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ Cu2+ Zn2+ Autor 

(Kg ha-1ano-1) 

Ecossistema de 

Floresta Madura,  

Amazônia 

28,00 115,00 15,90     
Dantas & 

Phillipson, 1989 

Ecossistema de 

Floresta Sucessional 

Jovem, Amazônia 

37,00 106,00 12,60     
Dantas & 

Phillipson, 1989 

Ecossistema de 

Floresta Tropical                   

Maracá, Amazônia 

48,50 63,70 23,80     Scott et al. 1992 

Ecossistema de 

Floresta de Campina             

Manaus, Amazônia 

5,80 14,30 7,50 0,37 0,73 0,10 0,11 Luizão, 1995 

Ecossistema de 

Campinarana                         

Manaus, Amazônia 

5,60 21,40 6,70 0,27 0,57 0,02 0,09 Luizão, 1995 

Ecossistema de 

Floresta Tropical                  

Manaus, Amazônia   

9,40 14,20 9,10 0,86 1,14 0,03 0,13 Luizão, 1995 

Ecossistema de 

Floresta Tropical                  

Guiana Inglesa 

(Guyana)  

16,20 55,00 12,50     Brouwer, 1996 

Ecossistema de 

Tapirira guianensis, 

Amazônia 

9,30 93,60 12,90     
Correa et al. 

1997 

Ecossistema de 

Eucalyptus 

citriodora, 

Amazônia 

3,70 17,60 3,20     
Correa et al. 

1997 

Ecossistema 

Florestal Sucessional 

(9 anos), Amazônia 

6,60 41,30 10,50     
Mochiutti et al. 

2006 

Ecossistema de 

Sclerolobium 

paniculatum (9 

anos), Amazônia 

5,60 26,40 10,00     
Mochiutti et al. 

2006 

Amazônia 

Ecossistema Floresta 

Sucessional (35 

anos), Amazônia 

25,56 58,08 13,80 0,50 0,15 0,17 0,15 Este estudo 

Ecossistema de 

Virola surinamensis 

(30 anos), Amazônia 

18,48 57,96 13,08 0,21 0,30 0,12 0,12 Este estudo 
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Os conteúdos de Ca2+ nos dois ecossistemas não diferiram entre si e foram os que 

apresentaram maior concentração em relação aos outros cátions, com os maiores valores 

correspondentes aos meses de maior precipitação pluviométrica. Esses resultados assemelham-se 

aos encontrados por Protil et al. (2009), em que o Ca2+ correlacionou-se positivamente com a chuva 

no município de Paranaguá-PR, Brasil. Isso ocorre devido à sua baixa mobilidade em relação aos 

demais elementos e sua maior concentração no solo (VILLA et al., 2016). O retorno do Ca2+ para 

o solo é importante como regulador do pH da superfície do perfil, proporcionando condições 

adequadas para o crescimento vegetal (VANLAUWE et al., 2005). 

4. CONCLUSÕES  

 

 Na avaliação das propriedades químicas do material orgânico, constatou-se que o teor e 

conteúdo de K+ e Mn2+ no FSU foram maiores quando comparados ao VSU, em razão da maior 

diversidade florística e estrutural da floresta sucessional. Para o Ca2+ e o Mg2+ os teores foram 

superiores no VSU, entretanto o conteúdo não diferiu entre os dois ecossistemas. Para o FSU o teor 

e conteúdo de Fe2+ foram menores, enquanto que para estas mesmas variáveis, Cu2+ e Zn2+ pouco 

divergiram na floresta e no monocultivo.  

 Com isso, pode-se dizer que teor e o conteúdo de alguns nutrientes foi maior em VSU por 

causa da presença de espécies pioneiras no monocultivo, o que proporciona competição e rápida 

senescência de folhas, comprovando a hipótese do trabalho. Além disso, o VSU está em área que 

passou por exploração e mudança de solo. Isso pode ter causado uma diminuição de alguns 

nutrientes assim como o aumento de outros no ecossistema do monocultivo. Porém ao se analisar 

os nutrientes, a exemplo de K+ e Mg2, em ambos os ecossistemas, os teores foram menores que os 

dos demais nutrientes. Isso pode ser explicado pela sua alta mobilidade na planta, pois logo são 

retranslocados para as regiões novas do vegetal, provocando deficiência desses elementos nas 

folhas mais velhas, prestes a sofrer queda, ao contrário dos outros elementos (FAQUIN, 2005). 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o crescimento e incremento diamétrico e a mortalidade 

de espécies de Euphorbiaceae ocorrentes no Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues 

Alves, uma área de 15 hectares de floresta nativa preservada no centro da cidade de Belém, Pará. 

A partir dos levantamentos florísticos realizados nos anos de 1998 e 2014 foram obtidos os dados 

dendrométricos das plantas, que foram consolidados em planilhas eletrônicas. Nas planilhas foram 

avaliados o número de indivíduos, o incremento em diâmetro e a mortalidade entre o período de 

1998 e 2014. O incremento em diâmetro foi obtido com base no crescimento das árvores e calculada 

a média anual no mesmo período. A taxa de mortalidade bruta foi obtida pela contagem absoluta 

das árvores mortas no período (16 anos) e a correspondente percentagem do número de árvores 

registradas no início do período (1998) considerado que quando dividida pelo número de anos do 

intervalo entre as medições expressou a percentagem anual de mortalidade. Em 16 anos o valor de 

incremento em diâmetro foi de 86,06 cm de DAP e o valor médio da mortalidade foi de 9,25 

ind.ano-1. Apesar da redução de 44% dos indivíduos a distribuição diamétrica da família manteve 

o padrão, no formato de J invertido.  Quatro espécies registradas em 1998 não foram mais 

encontradas em 2014. Assim, estudos em estratos diamétricos inferiores devem ser realizados para 

avaliar a presença/ausência dessas espécies na vegetação do Bosque. 

 

Palavras-chave: Classe Diamétrica. Conservação. Crescimento. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves, inspirado no Bois de Bologne 

(Bosque de Bolonha), em Paris, é um pedaço da floresta Amazônica preservado no meio da cidade 

de Belém, no Estado do Pará, desde o final do século XIX e apresenta uma grande diversidade de 

espécies animais e vegetais característicos deste ecossistema. Um local de grande importância para 

os visitantes, pois compreende uma área de lazer contemplativa, com alamedas sombreadas por 
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árvores centenárias de grande porte e fauna regional, representa um patrimônio de inestimável valor 

ambiental e histórico (CONTENTE 2014). 

No censo florestal realizado entre os anos de 1998-1999 foram registradas, na flora, 4.987 

árvores de 50 famílias, 194 gêneros e 309 espécies. Neste censo, determinou-se que a flora do 

Bosque é formada por 94% de árvores nativas da Amazônia e 6% de espécies exóticas, como 

mangueira, bambu e etc. (CONTENTE 2014). Dentre as espécies registradas no Bosque em 198-

1999 foram registrados 347 indivíduos de Euphorbiaceae distribuídos em 12 espécies. 

 Euphorbiaceae de um modo geral possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 300 

gêneros e 6.000 espécies. No Brasil ocorrem cerca de 70 gêneros e 1.000 espécies, representando 

uma das principais famílias da flora brasileira (SOUZA; LORENZI, 2005). 

Os representantes desta família podem ser reconhecidos pelos diferentes hábitos, os quais 

incluem arbóreos, arbustivos, subarbustivos, herbáceas e trepadeiras (BARROSO et al., 2002), 

compreendendo plantas geralmente lactescentes, com folhas alternas, simples ou compostas, 

estipuladas, monóicas ou dióicas, com flores diclinas, sendo as flores pistiladas muito 

características pelo gineceu sincárpico, ovário súpero e geralmente tricarpelar (SÁTIRO & 

ROQUE, 2008; ANDRADE et al., 2004). Apresentam frutos secos deiscentes ou indeiscentes, 

comumente do tipo cápsula esquizocárpicas (tricoca), ou ainda cápsula septífraga, loculicidas e 

circundantes, drupóides (filotrimídios, drupas e nuculânios) e bacóides (BARROSO et al., 1999). 

As Euphorbiaceae estão entre as famílias de maior importância econômica entre as 

Eudicotiledôneas, especialmente no setor farmacológico-medicinal, industrial, madeireiro, 

ornamental e na produção de alimentos (ALVES, 1998). Reúne muitas espécies de interesse 

econômico, destacando-se Hevea brasiliensis Müll. Arg. (seringueira), Manihot esculenta Crantz 

(mandioca ou cassava), Ricinus comunis L. (óleo de ricino, castor oil), Croton cajucara L. (sacaca, 

rica em linalol) e Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra) (SECCO, 2005). 

Assim, este estudo teve como objetivo contribuir com a conservação da flora do Bosque 

Rodrigues Alves gerando conhecimento das espécies ocorrentes na área por meio da análise de 

crescimento, mortalidade e incremento diamétrico das espécies de Euphorbiaceae. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de estudo 
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O estudo foi realizado no Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves, 

localizado na região metropolitana da cidade de Belém em uma área de 15 ha dividida em quatro 

quadrantes, subdividida em 112 canteiros entrecortados por trilhas (CONTENTE 2014). 

 Coleta de dados  

Os dados de Euphorbiaceae foram obtidos a partir do censo florestal realizado em 1998-

1999 e do ano de 2014 (após 16 anos), onde todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm foram 

sinalizados com placas de alumínio contendo o número do indivíduo, coordenada geográfica e 

obtidos os valores das variáveis dendométricas (DAP e Altura total). 

 Análise de dados. 

A taxa de mortalidade bruta foi obtida pela contagem absoluta das árvores mortas no 

período (15 anos) e a correspondente percentagem do número de árvores registradas no início do 

período (1998) considerado que quando dividida pelo número de anos do intervalo entre as 

medições expressou a percentagem anual de mortalidade (PANTALEÃO, 2008).  

O incremento em diâmetro foi obtido com base no crescimento das árvores entre 1998 a 

2014 e calculada a média anual no mesmo período. Os incrementos periódicos (IP) e periódico 

anual (IPA) foram calculados, respectivamente, pelas fórmulas:  IPd=df-d e IPAd=IPd/P (ROIK 

2008). Em que: 

IPd = Incremento Periódico em diâmetro (cm);  

IPAd = Incremento Periódico Anual em diâmetro (cm/ano);  

df = DAP no final do período de crescimento avaliado (cm); 

di = DAP no início do período de crescimento avaliado (cm); 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em 1998-1999, Euphorbiaceae estava representada por 347 indivíduos distribuídos em 12 

espécies e 9 gêneros. Em 2014 foram registrados 199 indivíduos, de 7 espécies e 6 gêneros, 

evidenciando redução populacional de 42% do número de indivíduos. 

 As espécies que apresentaram maior número de indivíduos nos dois inventários realizados 

foram Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. (196 indivíduos em 1998 e 143 em 2014), 

seguida da Mabea caudata Pax & K.Hoffm. (100 em 1998 e 34 em 2014) (Figura 1). 
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Figura 1. Numero de indivíduos, por espécie, registrados para Euphorbiaceae nas medições 

realizadas nos inventários florísticos realizados nos anos de 1998-1999 e 2014, na vegetação do 

Bosque Rodrigues Alves, Jardim Botânico da Amazônia. 

 

O comportamento diamétrico da família nos anos de 1998-1999 e 2014 indica uma 

distribuição diamétrica assimétrica positiva para os dois períodos. Nas classes diamétricas menores 

foi registrado o maior número de indivíduos nos dois inventários. Conforme Lima (2013) é comum 

nas florestas nativas, em geral, e em particular as florestas tropicais, a distribuição diamétrica estar 

representada pela forma de ‘J-invertido’, o que indica um número decrescente de árvores à medida 

que se aumenta o diâmetro. (Figura 2) 
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Figura 2. Numero de indivíduos, por classe diamétrica registrados para Euphorbiaceae nas 

medições realizadas nos anos de 1998-1999 e 2014, na vegetação do Bosque Rodrigues Alves, 

Jardim Botânico da Amazônia. 

 

O Incremento Diamétrico Periódico para a população de Euphorbiaceae foi de 86,06 cm de 

DAP no período de 16 anos (1998-2014). E o Incremento Periódico Anual foi de 5,4 cm de 

DAP.ano-1 . 

Para Sagotia sp. Foi registrado o maior valor de Incremento Periódico (IP), em média de 

48,38 cm, com crescimento médio anual de 3,02 cm.ano-1 no período de 16 anos, seguida de Hevea 

guianensis Aubl. com média de IP de 15,22 cm e 0,95 cm.ano-1. Para Alchorneopsis floribunda 

(Benth.) Müll.Arg. foi obtido o maior numero de indivíduos nas duas avaliações, registrando IP de 

7,64 cm e IPA de 0,48 cm.ano-1. Concebeiva guianensis Aubl., Drypetes variabilis Uittien., Mabea 

piriri Aubl. e Maprounea guianensis Aubl. não foram registradas em 2014 entre a população, sendo 

contabilizadas como mortas (Tabela 1). 

A mortalidade em Euphorbiaceae foi de aproximadamente de 9,25 ind.ano-1, maior número 

de indivíduos mortos por ano foi registrado para Mabea caudata Pax & K.Hoffm. seguida 

de  Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. que também apresentou o maior número de 

indivíduos. 
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Tabela 1. Relação das espécies de Euphorbiaceae, incluindo os valores de Incremento diamétrico 

Periódico (IPd) e Incremento diamétrico Periódico Anual (IPAd) e taxa de Mortalidade - M (%), 

determinados para um período de 16 anos na vegetação do Bosque Rodrigues Alves Jardim 

Botânico da Amazônia. 

 

Espécies IP (cm) IPA (cm) Mort. 

(ind.ano-1) 

 Sagotia sp. 48,38 3,02 0,13 

Hevea guianensis Aubl.  15,22 0,95 0,00 

 Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. 7,64 0,48 3,31 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 5,51 0,34 0,31 

Croton matourensis Aubl. 3,76 0,23 0,38 

Sapium populifolium Wall. ex Wight 2,97 0,19 0,31 

Mabea caudata Pax & K.Hoffm. 2,58 0,16 4,13 

Concebeiva guianensis Aubl. 0,00 0,00 0,31 

Drypetes variabilis Uittien. 0,00 0,00 0,19 

NI 0,00 0,00 0,06 

Mabea piriri Aubl. 0,00 0,00 0,06 

Maprounea guianensis Aubl. 0,00 0,00 0,06 

Euphorbiaceae (Total) 86,06 5,40 9,25 

 

A maior taxa de mortalidade foi registrada para Concebeiva guianensis Aubl., Drypetes 

variabilis Uittien., Mabea piriri Aubl., Maprounea guianensis Aubl e Croton matourensis Aubl. 

representando, que juntas somam  45 % de todos os indivíduos mortos (Figura 3). Sendo que 

Concebeiva guianensis Aubl., Drypetes variabilis Uittien., Mabea piriri Aubl. não apresentaram 

indivíduos no ano de 2014. 
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Figura 3.  Taxa de mortalidade (%) para as espécies de Euphorbiaceae presentes nos dois 

inventários (1998-1999 e 2014) realizados no Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues 

Alves. 

 

4. CONCLUSÕES  

Apesar da diminuição de 44% dos indivíduos na população de Euphorbiaceae no Bosque 

Rodrigues Alves a distribuição diamétrica da família manteve o padrão (J-invertido) nos dois 

levantamentos realizados. A população de Euphorbiaceae apresentou dados positivos durante o 

período, apresentando um incremento diamétrico elevado para a família (86,06 cm), ou seja, 

mesmo com alto índice de mortalidade, a família possui a vantagem de obter um crescimento 

acelerado em diâmetro. Dados de ingressos devem ser incorporados a análise para comparar com 

a mortalidade e, assim ter subsídios para conclusões mais consistentes. 

Quatro espécies registradas no inventário de 1998-1999 não foram encontradas em 2014, 

por causa do alto índice de mortalidade, indicando que estudos em estratos diamétricos inferiores, 

que não foram feitos nessa avaliação, pois o tamanho mínimo de CAP era de 15 cm, sejam 

necessários para avaliar a presença/ausência dessas espécies na vegetação do Bosque. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi buscar as melhores práticas do manejo de Pinus (Pinus taeda L.) para 

otimizar a produção madeireira, em sítio considerado médio-ruim. A área de estudo corresponde a 

um sítio florestal considerado médio-bom, no sul do Brasil. Para isso, uma análise de otimização 

com base em simulações de regimes de manejo de Pinus. O software OpTimber LP® foi adotado 

para simular a produção dos regimes, os quais apresentaram diferentes densidades de plantio 

(1.111; 1.600; 2.000; 2.500 plantas/ha) e regimes de desbaste. Os regimes foram simulados com 

corte raso aos 25 anos, bem como submetidos a três desbastes, os quais contemplaram intensidades 

de 30%, 45% ou 60% seletivo por baixo. Tais desbastes ainda puderam ser aplicados aos 7, 8 ou 9 

anos (primeiro desbaste), aos 13, 14 ou 15 (segundo), e aos 18, 19 ou 20 anos (terceiro desbaste). 

As combinações dessas variáveis resultaram em 2.916 regimes de manejo simulados. Os resultados 

apontaram variação da produção de até 25% entre as densidades de plantio, e de até 34% entre as 

intensidades de desbaste. Quanto mais denso o plantio, maior foi a necessidade de desbastes 

pesados (60% seletivo por baixo). As idades para aplicação de cada desbaste não exerceram 

expressiva influência na otimização da produção, com exceção do primeiro do desbaste. O regime 

ótimo com a menor densidade alcançou uma produção de 510m³/ha, aproximadamente, enquanto 

que aquele com a maior densidade, foi de 679m³/ha. Conclui-se que, embora o sítio analisado seja 

considerado de média-ruim qualidade, os desbastes mais pesados ainda devem ser preferidos em 

quaisquer das quatro densidades analisadas. Contudo, a densidade de 2.500 plantas/ha propicia 

maior produção.  

 

Palavras-chave: Simulador de crescimento e produção; Espaçamento de plantio; Regimes de 

desbaste. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O aumento da demanda por madeira no mercado induz os técnicos da área florestal a 

adotarem medidas que aumentam a produtividade da floresta, como o melhoramento genético e 

técnicas silviculturais adequadas, incluindo os desbastes (DAVID et al., 2014). 
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É reconhecida a importância dos recursos advindos de florestas para atender às 

necessidades humanas. A madeira tem sido usada por séculos para construção civil e fins 

energéticos. O uso desenfreado dos recursos florestais naturais levou a uma redução drástica desse 

recurso natural e assim, houve a necessidade de plantios florestais, com espécies de rápido 

crescimento. No Brasil, os plantios foram impulsionados pela lei dos incentivos fiscais a partir de 

1966, principalmente com os gêneros Pinus e Eucalyptus (RETSLAFF et al., 2016). 

Os regimes de manejo foram simulados tendo como referência o sítio florestal 

considerado, por David (2014), como médio-ruim para Pinus taeda no sul do Brasil. A uma idade 

de referência de 15 anos, o índice de sítio corresponde a uma altura dominante de 18,8m. 

A espécie Pinus taeda L. é um dos pinheiros mais importantes em países temperados e 

tropicais, incluindo o Brasil, especialmente na região Sul. Sua faixa de dispersão vai desde o nível 

do mar até 2500 m de altitude, ocasionalmente até 4.500 m, com ampla variação do tipo do solo. 

Encontra-se em região caracterizada por um clima quente, com verão úmido e primavera de menor 

precipitação pluviométrica. A precipitação média anual é de 1.270 mm, a temperatura média anual 

é de 17,2ºC, com extremos ocasionais de 41º C e -18º C (KRONKA et al., 2005). 

A região Sul do Brasil, por exemplo a Serra Catarinense, apresenta grandes extensões 

territoriais cobertas por reflorestamentos do gênero Pinus, sendo o Pinus taeda a espécie mais 

plantada (SILVESTRE et al., 2014). Comumente são aplicados em povoamentos de Pinus 

desbastes do tipo por baixo (ou alemão), em que árvores do dossel inferior são removidas, e do tipo 

sistemático (ou mecânico), em que se removem linhas de plantio com intervalo preestabelecido 

(SMITH et al., 1996). 

Na produção de toras de grande diâmetro, visadas por serem de alto valor agregado, a 

aplicação de desbastes no povoamento é bastante comum, pois a retirada de algumas árvores 

estimula o crescimento radial das remanescentes. Além disso, a colheita proveniente do desbaste 

pode antecipar receita, uma vez que seria obtida apenas no corte raso (DAVID et al., 2014). 

No planejamento da produção para qualquer finalidade industrial, considerando ou não 

práticas de poda e desbaste, a definição do regime de manejo exige invariavelmente a escolha 

adequada da densidade de plantio (GOMES, 1997). 

 O objetivo deste trabalho foi obter regimes ótimos visando a maximização da produção 

de madeira, em sítio considerado médio-ruim. Foram simulados 2.916 regimes de manejo com 
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auxílio do software OpTimber LP®. Os regimes tiveram quatro densidades de plantio: 1.111, 1.600, 

2.000 e 2.500 plantas/ha. Além disso, as simulações envolveram aplicação de três desbastes com 

diferentes intensidades e idades de aplicação, com corte raso foi aos 25 anos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa consistiu em simular o crescimento e produção de Pinus taeda e avaliar a 

produção total de madeira, em sítio considerado médio-ruim. As simulações foram executadas no 

software OpTimber–LP® da empresa OpTimber Otimização e Informática Ltda. 

Essa ferramenta computacional tem vinculado internamente os softwares SisPinus®, 

simulador de prognose de Pinus spp. no sul do Brasil (OLIVEIRA, 1995), e o LINGO® para 

otimização de problemas de programação linear e não-linear, desenvolvido pela empresa LINDO 

Systems INC. 

Os regimes de manejo foram simulados considerando quatro espaçamentos de plantio 

comumente adotados em plantios de Pinus na região Sul do Brasil, sendo: 1.111 plantas/ha, 1.600 

plantas/ha, 2.000 plantas/ha e 2.500 plantas/ha. As simulações ainda contemplaram regimes com 

três desbastes, em que o primeiro deles pôde ser aplicado no período de 7 a 9 anos; o segundo de 

13 a 15 anos; e o terceiro de 18 a 20 anos de idade do povoamento. 

O primeiro desbaste sempre foi misto, combinando o desbaste sistemático e o por baixo 

(desbaste alemão), enquanto que os demais desbastes foram sempre por baixo. A sistematização 

correspondeu à retirada da 5ª linha de plantio. O desbaste por baixo, por sua vez, teve três 

possibilidades de intensidade, sendo: 30%, 45% ou 60% de remoção das árvores, o que resulta em 

70%, 55% ou 40% de árvores remanescentes, respectivamente. 

A idade de corte raso foi 25 anos, em todos os regimes de manejo. Dessa forma, 

combinando as variáveis densidade de plantio, idade de desbaste e intensidade de desbaste, 

totalizaram-se 2.916 regimes de manejo simulados, conforme esquematizado na Figura 1. 

Os regimes de manejo foram simulados tendo como referência o sítio florestal considerado, por 

David (2014), como médio-ruim para Pinus taeda no sul do Brasil. A uma idade de referência de 

15 anos, o índice de sítio corresponde a uma altura dominante de 18,8m. 
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Figura 1. Combinações para simulação de regimes de manejo de Pinus taeda L. 

 

 

Fonte: DAVID (2014) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na Figura 2 estão apresentados volumes totais de regimes de manejo simulados. Os 

regimes que tiveram maior produção por densidade de plantio, a menor e maior produção foi de 

510,9 e 679,3 m³/ha, respectivamente. A densidade de 1.111 propiciou a menor produção, ao 

passo que aquela com 2.500 plantas por ha propiciou a maior.   

Para a densidade de 1.111 plantas/ha, os regimes de manejo apresentaram volume máximo 

de 510,9 m³/ha, bem como variação máxima foi de 31,5%. Para a densidade de 1.600 plantas/ha, a 

variação máxima do volume foi de 33,8%. Para essa densidade, o regime ótimo apresentou volume 

de 595,0 m³/ha. 
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Figura  2 – Volumes totais obtidos em simulações de regimes de manejo de Pinus taeda em sítio florestal 

médio-ruim. 

30% seletivo baixo 45% seletivo baixo 60% seletivo baixo 

  

  

Fonte: Autores (2016) 

 

Na densidade de 2.000 plantas/ha, na Figura 2 as bolhas demonstram a elevação do volume 

para os desbastes pesados (60%), o que oferecem volume máximo no regime ótimo de 639,6 m³/ha, 

com desbastes nas idades de 9, 15 e 18 anos. A variação máxima do volume total ficou em 29,3%. 

Para a densidade de 2.500 plantas/ha a porcentagem de variação do volume total foi de 25,2%, em 

que o regime ótimo apresentou volume máximo de 679,3 m³/ha. Quanto à intensidade de desbastes, 

ficou constatada diferença entre os desbastes, porém com desbaste leve (30% seletivo por baixo) 

tendo maior relevância nas idades de 7 a 9 anos. 

Os regimes tiveram tendência geral em obter melhores valores no que se refere a 

volumetria quando sujeitos a desbastes mais tardios e mais pesados. A Tabela 1 apresenta a 

produção total em (m³/ha) por regime ótimo de manejo para as quatro densidades de plantio. 
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Tabela 1 - Produção total e características dos regimes de manejo de maior produção. 

Regime 
Plantio 

(plantas/ha) 

Desbaste (ano/intensidade %) Ano de 

corte raso 

Volume 

(m³/ha) 1º 2º 3º 

Otimizado 1.111 9/60% 15/60% 20/30% 25 510,9 

Otimizado 1.600 9/60% 15/60% 20/60% 25 595,0 

Otimizado 2.000 9/60% 15/60% 18/60% 25 639,6 

Otimizado 2.500 9/45% 15/45% 18/60% 25 679,3 
Fonte: Autores (2016) 

 

Com isto, a diferença na maximização da produção de madeira para cada densidade de 

plantio aponta variação da produção de até 25% entre as densidades de plantio (Tabela 1), e de até 

34% entre as intensidades de desbaste. 

Em relação especificamente aos períodos de desbastes, diante dos resultados, de acordo 

com que a idade de desbaste aumenta não há diferença acentuada na otimização da produção, com 

exceção do primeiro desbaste nas quatro densidades de plantio, em que há uma diferença razoável 

na produção. 

Os desbastes mais pesados ofereceram aumento de seu efeito de acordo com que a 

densidade de plantio aumenta, o que explica a produção total de 679,3 m³/ha no regime ótimo na 

densidade de 2.500 plantas/ha, com desbaste de 60% seletivo por baixo, 45% seletivo por baixo e 

60% seletivo por baixo nas idades de 9, 15 e 18 anos de desbaste, respectivamente;  

 Com produção total de 639,6 m³/ha na densidade de 2.000 plantas/ha com regime ótimo 

de manejo de 60% seletivo por baixo nas idades de 9,15 e 18 anos de desbaste.  

Produção total de 595,0 m³/ha para a densidade de 1.600 plantas/ha com regime ótimo de 

manejo de 60% seletivo por baixo nas idades de 9,15 e 20 anos de desbaste. 

Produção total de 510,9 m³/ha para a densidade de 1.111 plantas/ha com regime ótimo de 

manejo de 60% seletivo por baixo nas idades de 9, 15 e 20 anos de desbaste. 

Embora essas técnicas envolvam métodos quantitativos e de estoque, a adoção do regime 

de desbaste deve levar em consideração questões econômicas, como exemplo a relação de 

custo/benefício, visto que cada alternativa apresenta peculiaridades (Schneider e Schneider, 2008) 

Com a floresta estabelecida, a classificação de sítios oferece vantagens para o manejador 

florestal, como, por exemplo, estratificar o povoamento em unidades equiprodutivas, o que facilita 
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a determinação de regimes de manejo de acordo com o potencial produtivo local, servindo também 

para construção de tabelas de crescimento e produção (SCHNEIDER; SCHNEIDER, 2008).  

Embora o sítio analisado seja considerado de média-ruim qualidade, os desbastes mais 

pesados ainda devem ser preferidos em quaisquer das quatro densidades analisadas. A tomada de 

decisão de como e quando intervir na florestal deve ser condizente com seu crescimento, visando 

seu destino final, cabendo ao manejador e/ou técnico do setor florestal definir o melhor modo de 

estabelecer critérios de manejo para determinada finalidade (DAVID et al., 2014). 

   

4. CONCLUSÕES  
 

Embora o sítio analisado seja considerado de média-ruim qualidade, os desbastes mais 

pesados ainda devem ser preferidos em quaisquer das quatro densidades analisadas. A densidade 

de 2.500 plantas/ha propicia maior produção de madeira. 

Considerando a densidade de 2.500 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 45% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 18 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

679,3 m³/ha. 

Considerando a densidade de 2.000 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 60% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 18 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

639,6 m³/ha. 

Considerando a densidade de 1.600 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 60% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 20 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

595,0 m³/ha. 

Considerando a densidade de 1.111 plantas/ha, o regime ótimo apresentou primeiro 

desbaste aos 9 anos com 60% seletivo por baixo, segundo desbaste aos 15 anos com 60% seletivo 

por baixo, e terceiro desbaste aos 20 anos com 60% seletivo por baixo. Sua produção total foi de 

510,9 m³/há 
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RESUMO  

 

A coleta seletiva associada à inclusão dos catadores é uma ação de utilidade pública, regida por 

leis e normas que devem ser atendidas por órgãos públicos e privados. A falta de informações 

acerca de experiências de implantação desta ação, aliada a pouca troca de experiências entre órgãos 

e instituições que conseguem êxito no atendimento à legislação referente ao tema, levou à 

elaboração deste trabalho. O objetivo é apresentar um relato da experiência da Embrapa Amazônia 

Oriental no processo de implantação da Coleta Seletiva e inclusão dos catadores na atividade, 

contribuindo com a geração do conhecimento relacionado à temática ambiental. Serão apresentadas 

respostas às seguintes perguntas: como foi implantada a coleta seletiva na Embrapa Amazônia 

Oriental? Como é feito o gerenciamento (coleta, armazenamento e disposição) dos resíduos 

recicláveis? Como foi efetivada a inclusão dos profissionais catadores no processo? Foi realizado 

uma pesquisa bibliográfica, visitação de Leis, Normas e Decretos em Sites oficiais do Governo 

Federal e levantamento de documentos internos da Embrapa Amazônia Oriental, referentes à coleta 

seletiva, e posterior análise dos mesmos para melhor descrição da atividade. Várias ações foram 

tomadas para regularização da atividade, dentre os quais o atendimento ao Decreto N° 5.940/2006, 

que orienta a inclusão de associações/cooperativas de catadores nos órgãos públicos; foi instituída 

a comissão interna de coleta seletiva, sendo renovada em 2016, indicando uma ação continuada e 

a responsabilidade socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental. Ações simples como 

distribuição de caixas de papelão para coleta de papel e comunicação interna sobre o processo 

ajudaram na melhoria da rotina e regularidade da atividade. A Embrapa Amazônia Oriental atende 

as principais legislações referentes a coleta seletiva: Resolução N° 275/2001 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), a Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 

Decreto N° 5.940/2006. 
 

Palavras-chave: Coleta Seletiva. Inclusão de catadores. Resíduos.   

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Lei 12.305, de 02 de Agosto de 2010, dentre seus objetivos, coloca a integração 

dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
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responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A inclusão social 

dos catadores é, portanto, um importante viés da Política e vai ao encontro das 

políticas de inclusão social estabelecidas pelo governo federal na última década 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013).  

Para que a lei seja cumprida, primeiramente é preciso implantar nas várias repartições, 

públicas e privadas, a coleta seletiva, que é uma ação regida por lei e compreende a separação dos 

materiais recicláveis e reutilizáveis do lixo comum. A inclusão dos catadores é posterior a coleta 

seletiva, e consiste no repasse dos materiais coletados separadamente aos catadores, para que estes 

possam proceder a reciclagem, reutilização ou venda, e adquirir renda para seu sustento.  

A falta de fiscalização tem contribuído para o descumprimento da legislação no que se 

refere à inclusão de catadores na atividade de coleta seletiva, sendo este um dos maiores desafios 

da administração pública na atualidade. Em várias repartições, a coleta seletiva é realizada, porém, 

os materiais são recolhidos pela coleta de lixo comum, onde os materiais são misturados 

novamente.  

Conforme o Decreto N° 5.940/2006, todos os órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta devem proceder a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e 

destiná-los às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, devidamente 

regularizadas (BRASIL, 2006). Entretanto, muitas delas (associações e cooperativas) não possuem 

a regularização necessária, dificultando o processo de inclusão e cumprimento da legislação, por 

parte dos órgãos públicos. 

A falta de informações acerca do processo de implantação desta ação, aliada a pouca troca 

de experiências entre órgãos e instituições que conseguem êxito no atendimento à legislação 

referente ao tema, leva ao retrabalho e a perda de tempo na tentativa de implantação desta atividade, 

tanto no âmbito público, como no privado.  

Neste contexto, este trabalho pretende fazer um relato da experiência da Embrapa 

Amazônia Oriental, sobre o processo de Implantação da Coleta Seletiva e inclusão dos catadores 

na atividade, contribuindo com a geração do conhecimento relacionado à temática ambiental. A 

proposta é apresentar respostas às seguintes perguntas: como foi implantada a coleta seletiva na 

Embrapa Amazônia Oriental? Como é feito o gerenciamento (coleta, armazenamento e disposição) 

dos resíduos recicláveis? Como foi efetivada a inclusão dos profissionais catadores no processo?  
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2. METODOLOGIA  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A Embrapa Amazônia Oriental está localizada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, no Bairro 

do Marco, em Belém – Pará, onde estão situados os prédios administrativos, salas de pesquisa, 

laboratórios e duas fazendas experimentais de pesquisa animal (COUTO, 2013). 

De acordo com seu site, a Embrapa Amazônia Oriental é uma das 47 unidades 

descentralizadas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, e é vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Conta com um quadro de 536 

empregados, sendo 230 assistentes, 102 técnicos, 93 analistas e 110 pesquisadores. (Site da 

EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2016).  

Sobre sua área de atuação, Couto (2013) diz que a Embrapa Amazônia Oriental desenvolve 

atividades com espécies frutíferas amazônicas, piscicultura, plantas medicinais, processos 

agroindustriais, agroclimatologia, sementes florestais, pecuária, entomologia, entre outras linhas 

de pesquisa (COUTO, 2013). 

 

2.2. PESQUISA DESCRITIVA 

 

Para fazer este relato, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, visitação de Leis, Normas e 

Decretos em Sites oficiais do Governo Federal, para verificar se a atividade de coleta seletiva está 

atendendo ou não a legislação vigente. 

Foi feito o levantamento de Documentos internos da Embrapa Amazônia Oriental, 

referentes à coleta seletiva, e posterior análise dos mesmos para melhor descrição do processo de 

implantação da atividade de coleta seletiva e evolução do mesmo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. LEGISLAÇÃO QUE REGEM A ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA. 

 

A coleta seletiva é regida por leis e normas que precisam ser atendidas. Para implantação 

da atividade, os órgãos e instituições devem observar a seguinte legislação:  
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- A Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo VI, em seu artigo 225, que 

trata do Meio Ambiente (BRASIL, 1988). 

- A Lei Nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências (BRASIL, 1998). 

- O Decreto nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências (BRASIL, 2008). 

- A Lei nº 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre 

seus princípios, objetivos, responsabilidades dos geradores e do poder público, entre 

outros (BRASIL, 2010).  

- O Decreto nº 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis em órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta, e regulariza a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2006). 

- A Resolução CONAMA nº 275, de 25 de Abril de 2001, que estabelece o código de 

cores para identificação de coletores dos diferentes tipos de resíduos, a serem utilizados na coleta 

seletiva (CONAMA, 2001). 

 

3.2. COMO FOI IMPLANTADA A COLETA SELETIVA NA EMBRAPA AMAZÔNIA 

ORIENTAL?  

Segundo relatórios internos, a coleta seletiva foi implantada na Embrapa Amazônia Oriental 

durante o projeto “Implantação das Diretrizes Institucionais de Gestão Ambiental nas Unidades da 

Embrapa” que teve início em 2008. Dentre as ações do projeto estava previsto a implantação da 

coleta seletiva. 

De acordo com Couto (2013), para cumprir esta ação do projeto a Unidade fez um 

diagnóstico dos resíduos produzidos internamente e distribuiu 15 conjuntos com três coletores 

cada, nas cores azul, verde e vermelho, para coleta de papel/papelão, vidro e plástico, 

respectivamente. E com a implantação da coleta seletiva, sentiu-se a necessidade de construção de 

um galpão, com espaços independes para armazenamento temporário dos resíduos coletados. 

Aliada à necessidade de ter um espaço para ministrar cursos práticos, a Unidade propôs a 

criação de um núcleo de ações de transferências de tecnologias voltado para a responsabilidade 
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socioambiental.  Foi criado o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental – NURES. Segundo 

Andrade et al. (2010), o Nures promove ações de respeito ao meio ambiente, inclusão social e 

desenvolvimento sustentável, promovendo ações educativas junto a seus clientes, fornecedores, 

parceiros e funcionários (ANDRADE et al., 2010). 

Com o funcionamento do Nures, parte do material coletado na Unidade e armazenada no 

Geresol se tornava matéria prima e era utilizada em ações de educação ambiental e oficinas de 

reciclagens e reaproveitamento de resíduos, realizadas pelo Nures. 

 

3.3. COMO É FEITO O GERENCIAMENTO (COLETA, ARMAZENAMENTO E 

DISPOSIÇÃO) DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS?  

Os resíduos são coletados internamente pelos empregados do Setor de Gestão de Logística 

– SGL e depositados no Geresol, separadamente, de acordo com cada báia de segregação. Quando 

o Nures precisava, utilizava alguns materiais e o restante era destinado às associações e 

cooperativas. O SGL e o Nures eram responsáveis pela atividade. 

Atualmente, com a instituição da Comissão Interna de Coleta Seletiva, é de sua 

responsabilidade a organização da coleta seletiva; armazenamento dos recicláveis no Geresol; 

elaborar e acompanhar o cronograma de remoção de material pelas cooperativas/associações; 

fiscalizar o cumprimento do contrato com as mesmas; acompanhá-las nas dependências da Unidade 

e programar ações de educação ambiental voltadas ao tema coleta seletiva. 

A comissão é composta por membros do Comitê Local de Gestão Ambiental- CLGA e pelos 

empregados do SGL que executam a coleta. 

 

3.4. COMO FOI EFETIVADA A INCLUSÃO DOS CATADORES NO PROCESSO?  

No início da implantação da coleta, para destinar os materiais depositados no Geresol, a 

Embrapa Amazônia Oriental, através do Nures, convidou algumas cooperativas de Belém para 

fazerem parte da atividade. Porém, apenas uma cooperativa possuía a documentação exigida pelo 

Decreto supracitado.  

Pensando na dificuldade em estabelecer contato com as poucas cooperativas existentes à 

época em Belém, a Unidade firmou um Termo de Compromisso com esta cooperativa que estava 
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regularizada, para receber os resíduos gerados na Unidade. Segundo Andrade (2011), o Termo 

ficou em vigência de 2009 a 2014 (5 anos).  

No decorrer dos anos, a coleta seletiva da Embrapa perdeu sua premissa. O Nures deixou 

de utilizar os materiais, a coleta interna não estava funcionando adequadamente, a cooperativa não 

comparecia com frequência, quando comparecia não comunicava a equipe responsável pela coleta 

e deixava muitos materiais espalhados pelo caminho.  

Outro fator importante, descrito no Art. 5o do Decreto n° 5.940/2006, é a constituição de 

uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, no âmbito de cada órgão e entidade da 

administração pública federal direita e indireta. A Unidade não possuía uma comissão; havia 

somente um responsável pelo Termo de Compromisso entre Embrapa e a cooperativa. Apenas em 

novembro de 2012 foi instituída a Comissão de Coleta Seletiva da Embrapa Amazônia Oriental, 

através da Ordem de Serviço Interna - OSI n° 124/2012 (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 

2012). 

A comissão fez alguns levantamentos internos para a melhoria da coleta seletiva e detectou 

que o período de 5 anos, firmado no Termo de Compromisso, estava em desacordo com o Decreto 

n° 5.940/2006, em seu Art. 4°, que recomenda um período consecutivo de seis meses, após este 

período, outra cooperativa/associação deveria assumir a coleta. 

A Comissão resolveu aguardar o término do Termo de Compromisso existente, e então 

fazer um novo processo de seleção e habilitação de cooperativas e associações de catadores para a 

remoção dos Resíduos do Geresol. 

Como não existe uma modalidade licitatória para esse tipo de contratação, foi escolhido o 

Chamamento Público, obedecendo aos preceitos legais do Decreto n° 5.940/2006. O Chamamento 

Público foi veiculado em jornal de ampla circulação, Site da Embrapa Amazônia Oriental e em 

quadros de avisos internos, possibilitando a maior participação por parte das associações e 

cooperativas.  

As cooperativas/associações deveriam atender aos seguintes requisitos: 1 - Estar formal e 

exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação como 

única fonte de renda; 2 - Não possuir fins lucrativos; 3- Possuir estrutura para realizar a triagem e 

a classificação dos resíduos recicláveis; 4- Praticar a divisão da renda, com a venda dos materiais 

coletados, entre os associados/cooperados. 
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Para participar do pleito as cooperativas/associações interessadas deveriam entregar os 

seguintes documentos na sede da Embrapa Amazônia Oriental: 1- Ficha de Inscrição; 2- Estatuto 

Social; 3- Declaração de Infraestrutura para a realização da triagem e classificação dos resíduos 

recicláveis; e 4 - Credenciamento do representante legal, com a apresentação dos documentos 

pessoais do mesmo. 

Compareceram três concorrentes ao pleito. Todos os documentos entregues foram 

analisados pela Comissão Interna de Coleta Seletiva, em seguida, foi emitida a listagem das 

entidades habilitadas. Foi concedido o prazo regulamentar de 3 dias úteis para a apresentação de 

recurso, caso alguma cooperativas/associações se sentissem lesadas com o resultado da Seleção. 

Como não houve apresentação de recursos por terceiros, e o decreto permite habilitar até 

quatro entidades, todas as cooperativas/associações participantes do pleito foram habilitadas.  

Baseado no Art. 4o do Decreto n° 5.940/2006, as cooperativas firmaram acordo em 

permanecer em sistema de rodízio, havendo a troca a cada dois meses. Foi feito o sorteio da ordem 

de início dos trabalhos entre as três cooperativas/associações. O acordo foi acatado pela Comissão 

responsável pelo pleito e foi finalizado o processo de seleção, sendo o ato e a ordem de início dos 

trabalhos registrados em ata. 

A Comissão Interna de Coleta Seletiva elaborou o cronograma de revezamento das 

cooperativas/associação para retiradas de resíduos do Geresol, conforme o acordo entre as partes. 

Foi firmado o Termo de Compromisso entre a Embrapa e as associações/cooperativas, 

individualmente, sendo a responsabilidade de remoção dos resíduos de 6 meses, não consecutivo, 

para cada cooperativas/associações. Devido ser praticado o sistema de rodízio bimestral, entre as 

três, o Termo de Compromisso terá, portanto, uma vigência de 18 meses. 

 

3.4. MELHORIA NA ROTINA DA COLETA SELETIVA  

Selecionada as cooperativa/associações, a Unidade precisava melhorar a rotina da coleta 

seletiva, pois haviam muitos problemas. 

Foi realizado o acompanhamento dos empregados durante algumas coletas nos setores, para 

identificação dos pontos críticos da atividade. O Comitê Local de Gestão Ambiental – CLGA 

reuniu com a Comissão Interna de Coleta Seletiva, por várias vezes, com pauta exclusiva sobre o 

tema coleta seletiva, com o objetivo de levantar os problemas, avaliar e propor soluções aos 

problemas levantados. O quadro 1 apresenta o resultado deste trabalho. 
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Quadro 1 - Principais problemas apontados nas reuniões e vistorias, soluções propostas e situação atual da 

Coleta Seletiva na Embrapa Amazônia Oriental. 

Problemas apontados Soluções propostas Situação atual 

Comissão de Coleta Seletiva não 

atuante. 

- Renovar a Comissão incluindo 

como membros os 

representantes do CLGA e 

empregados do Setor de Gestão 

de Logística - SGL que 

executam a coleta interna.  

-A comissão foi renovada, 

conforme a recomendação, pela 

OSI n° 10/2016 (EMBRAPA 

AMAZÔNIA ORIENTAL, 

2016). 

-Reuniões periódicas são 

realizadas em conjunto com o 

CLGA, sobre o tema Coleta 

Seletiva. 

Falta de rotina, pessoal e 

transporte para a coleta interna. 

- Definir um dia da semana para 

a coleta interna. 

-Solicitar ao Setor de Máquinas e 

Veículos – SMV e ao SGL a 

indicação de empregados para 

atuar na Coleta Seletiva. 

-Solicitar ao SMV a liberação de 

um carro com carroceria para a 

coleta. 

- Foi determinado as segundas-

feiras pela manhã, o dia oficial 

da coleta seletiva interna. 

- Os empregados indicados pelo 

SGL e SMV foram incluídos na 

OSI n° 10/2016. 

- A coleta seletiva entrou na 

programação e distribuição dos 

trabalhos das equipes dos 

setores SMV e SGL. 

- A Coleta Seletiva está sendo 

realizada às segundas-feiras, 

conforme o estipulado. 

Quantidade e tipo de coletores 

insuficientes e inadequados para 

a Unidade. 

- Solicitar aquisição de novos 

coletores. 

- Solicitação não atendida por 

falta de recursos. 

Coletores para papel colocados 

em locais externos, propenso a 

chuva. 

- Colocar novos coletores para 

papeis, dentro dos prédios. 

- Foram disponibilizadas, em 

todos os prédios, caixas de 

papelão devidamente 

identificadas com a inscrição 

“Coleta Seletiva – Somente 

Papel”. 

Coleta inadequada com 

materiais não recicláveis sendo 

misturados nas seletivas. 

- Realizar ações de educação 

ambiental. 

-Foram confeccionados 

cartazes informativos sobre a 

coleta. 

- Os cartazes foram afixados na 

parede logo acima das caixas 

que foram distribuídas para 

coleta de papel. 

-Foram feitos comunicados 

sobre o funcionamento da 

coleta seletiva nos murais e 

jornal interno “CI-Diário”. 

Os empregados que faziam a 

coleta não entravam em todos os 

prédios, só onde havia os 

coletores externos.  

- Foi determinado que os pontos 

para a coleta, seriam as caixas 

distribuídas. 

- Os empregados que fazem a 

coleta estão passando em todos 

os prédios. 
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-Os empregados que fazem a 

coleta foram apresentados em 

todos os setores para 

reconhecerem onde ficam os 

pontos de coleta. 

- Outros materiais recicláveis 

estão sendo entregues a eles 

durante a coleta. 

Falta de acompanhamento 

durante a vinda das cooperativas, 

que ao retirarem os resíduos do 

Geresol deixavam muito 

material espalhados no chão.  

-Foi solicitado às 

cooperativas/associações que 

comunicassem com 

antecedência sua vinda ao 

Geresol. 

- Foi solicitado à portaria que 

sempre que a cooperativa 

chegue, o SGL seja avisado, para 

que um dos empregados 

responsáveis pela coleta possa 

acompanhar às cooperativas e 

associações durante a remoção 

de materiais no Geresol. 

 - A remoção de resíduos pelas 

cooperativas/associações está 

sendo acompanhada e 

monitorada internamente. 

- Foi elaborado um documento 

que é emitido às cooperativas, 

antes do início do seu período 

de remoção, para que elas 

fiquem cientes que nos 

próximos dois meses os 

materiais estarão disponíveis 

para aquela 

cooperativa/associação.  

Disposição inadequada de 

resíduos no Geresol - lixo 

comum eram jogados por 

terceiros e por empregados 

desorientados sobre o processo 

interno. 

- Foi decidido colocar cadeados 

nas portas do Geresol. 

- Foram repassadas informações 

nos murais e Jornal interno “CI-

Diário” para que os empregados 

aguardassem a coleta nos setores 

-Foi realizado um mutirão de 

limpeza e organização do 

Geresol. 

- As portas do Geresol foram 

fechadas com cadeados e são 

abertas apenas durante a coleta 

interna e durante a remoção dos 

materiais pelas 

cooperativas/associações. 

- O Geresol está mais 

organizado. 

Falta de controle dos resíduos 

que saíam do Geresol – o 

material não era contabilizado. 

- Foi decidido pesar todo o 

material que é entregue às 

cooperativas/associações. 

-Foi exigido que as 

cooperativas/associações 

emitam a declaração de 

destinação dos resíduos, com o 

peso total do material removido. 

- Controle mais efetivo da 

quantidade de material que sai 

do Geresol. 

Falta de entendimento entre os 

empregados da Unidade e a 

equipe de limpeza da empresa 

terceirizada sobre a 

responsabilidade e a forma de 

coleta dos resíduos diversos. 

- Foi realizado curso sobre coleta 

seletiva, com informações sobre 

as responsabilidades e 

funcionamento da atividade. 

- A coleta está mais organizada, 

não havendo dúvidas sobre os 

procedimentos e 

responsabilidades dos 

envolvidos na atividade 

 

 

4. CONCLUSÕES 

A atividade de coleta seletiva deve ser um trabalho contínuo e precisa ser acompanhado por 

uma equipe, para não retroceder. Por isto, é fundamental instituir a Comissão Interna de Coleta 

Seletiva, para que esta possa efetivar a atividade e tomar as providências necessárias. 
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Na Embrapa Amazônia Oriental, a comissão foi renovada pela OSI n° 10/2016 (EMBRAPA 

AMAZÔNIA ORIENTAL, 2016), tendo duração permanente. Isto indica uma ação continuada e a 

preocupação da Embrapa com a coleta seletiva e inclusão dos catadores. 

De acordo com Couto, et al. (2013), a Embrapa atende as principais legislações referentes 

a coleta seletiva sendo citadas a Resolução N° 275/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Decreto N° 

5.940/2006. Isto foi observado durante este trabalho. 
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RESUMO 

  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a acurácia do modelo de afilamento de Schöepfer 

(polinômio de quinto grau) em fustes de árvores de Pinus (Pinus spp. e Pinus elliottii), com e sem 

estratificação por idade e por sítio florestal. Foram empregadas as estatísticas de desempenho do 

ajuste: erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), coeficiente de determinação ajustado 

(R²aj.), bem como análise gráfica de dispersão dos resíduos. As estatísticas de ajuste foram 

comparadas entre a base de dados com estratificação apenas por sítio, e a base de dados com 

estratificação por sítio e idade. Os resultados apontaram que a estratificação por sítio e idade não 

provoca tendenciosidade dos resíduos, em relação à estratificação apenas por sítio. Os erros 

padrões da estimativa reduziram em todos os casos, atingindo redução de até 50%. Os valores de 

R²aj. tiveram aumento pouco expressivo. Embora a estratificação apenas por sítio propicia redução 

da variabilidade dos dados, concluiu-se que a estratificação pelos fatores sítio e idade é uma prática 

que contribui ainda mais para reduzir tal variabilidade, melhorando expressivamente a acurácia do 

modelo de afilamento. Dessa forma, o estudo mostrou que compensa o empenho de se gerar bancos 

de dados até o nível de estratificação por sítio e idade. 

 

Palavras-chave: Polinômio de quinto grau. Viés residual. Acurácia de ajuste.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

1. INTRODUÇÃO 5 

 As espécies de Pinus foram as primeiras a serem aproveitadas comercialmente pelas 

indústrias de celulose e papel no Brasil. As espécies de Pinus que se destacaram, inicialmente, 

foram Pinus elliottii Engelm., e Pinus taeda L., introduzidas inicialmente nas regiões Sul e Sudeste. 

A partir dos anos 60, iniciaram-se as experimentações com espécies de Pinus tropicais, 

possibilitando a expansão da cultura de Pinus em todo o Brasil (FACCIO, 2010).   
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 A grande versatilidade das espécies para crescer e produzir madeira em variados tipos de 

ambiente, bem como a multiplicidade de usos da sua madeira possibilita a geração desse recurso 

natural em todo o território nacional, em substituição às madeiras de espécies nativas. 

 O desenvolvimento da tecnologia de utilização da madeira de Pinus e a ampliação das 

alternativas de uso tornaram essas espécies cada vez mais importantes no setor florestal do país. A 

madeira de Pinus propicia múltiplos usos comerciais, incluindo madeira serrada, painéis de 

madeira reconstituída, móveis, celulose e resina. O plantio de espécies florestais está diretamente 

vinculado a fatores como qualidade da matéria-prima, localização em relação ao mercado, logística 

e entre outros. Como parte integrante do processo de industrialização dos estoques madeireiros, 

está o sortimento do fuste, isto é, os diversos destinos dos produtos madeireiros que propicia o 

melhor aproveitamento da madeira, otimizando seu valor agregado. 

 O fuste da árvore varia de acordo com a espécie e até mesmo dentro da própria espécie, 

conforme as condições de espaçamentos, tratos silviculturais aplicados, condições de sítio e a 

posição sociológica em que cada árvore se desenvolve. Varia também ao longo da idade, sendo um 

fenômeno evolutivo natural ou como resultado das varias fases de concorrência relativas ás árvores 

vizinhas (LARSON, 1963; FINGER et al., 1995). 

 As tabelas de sortimento podem ser geradas por meio dessas funções, que propiciam 

otimização dos recursos florestais, pois permitem a estimativa de diâmetro ao longo do fuste e a 

quantificação do volume por multiproduto (QUEIROZ et al., 2008). Modelos de afilamentos são 

funções que modelam a variação ao longo do fuste das árvores que o volume de uma seção pode 

ser estimado integrando o modelo. 

 Diversos trabalhos foram desenvolvidos sobre ajustes e precisão de modelos de afilamento, 

sortimento florestal e estudo da forma de árvores para espécies Pinus elliottii, como DAVID  et al,. 

(2012) que usou o fator de forma e quociente de forma com alocação de três estratos e constatou 

expressivos ganhos na acurácia dos ajustes.  

 Kohler et al. (2013) ajustou modelos de afilamento com a necessidade ou não de 

agrupamentos de dados em classes de idades. Tendo como resultado que equações de afilamento 

ajustadas considerando a estratificação por classe de idade podem propiciar qualidade um pouco 

maior nas estimativas dos diâmetros.  
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 Queiroz (2006) avaliou a acuracidade de três modelos polinomiais não segmentados para 

estimar diâmetros e volumes ao longo do fuste de Mimosa scabrella por classe diamétrica e idade, 

e para o conjunto total dos dados. Aplicou também um teste de identidade nos modelos, mostrando 

que, em geral, podem-se agrupar as classes de idade de 13 a 15 e de 16 a 19 anos. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do modelo de afilamento de quinto 

grau (Schöepfer) com e sem estratificação por idade, em fustes de árvores de Pinus elliottii 

Engelm.,  e Pinus spp. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Os dados foram coletados em inventário de florestas de Pinus elliottii e Pinus spp. 

localizadas em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. O processo de amostragem foi inteiramente 

ao acaso, em uma área total de 4.161,43 ha. As florestas, em que a combinação entre ambos gerou 

12 estratos de produção, conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1: Estratos utilizados como critério para ajuste de modelos volumétricos. 

 

Sítio Idade (anos) Estrato 

S1 

(Altura dominante: 

32,5m) 

2,0 a 3,9 A 

4,0 a 5,9 B 

6,0 a 7,9 C 

8,0 a 10,0 D 

S2 

(Altura dominante: 

27,5m) 

2,0 a 3,9 E 

4,0 a 5,9 F 

6,0 a 7,9 G 

8,0 a 10,0 H 

S3 

(Altura dominante: 

22,5m) 

2,0 a 3,9 I 

4,0 a 5,9 J 

6,0 a 7,9 K 

8,0 a 10,0 L 

Fonte: Autores, 2016. 

Em cada estrato foram cubadas cerca de 18 árvores, totalizando 220 árvores abatidas para 

obtenção dos diâmetros com casca ao longo do fuste. Foram obtidos 15 diâmetros por árvore, sendo 

eles: 0,5%; 1,0%; 5,0%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90% e 95% da 

altura total do fuste. 

 O afilamento ao longo do fuste com casca foi modelado com a função de quinto grau de 

Schöepfer, especificada conforme a seguinte expressão: 
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Em que: di = diâmetro na altura i, em cm; hi = altura ao longo do fuste, em m: h = altura total, em 

m; dap: diâmetro a 1,3m do solo, em cm; βi: parâmetros do modelo; e ε: erro aleatório. 

O ajuste do modelo de afilamento das espécies de Pinus foi feito para os estratos 

estabelecidos na Tabela 1, bem como para os dados agrupados por sítio, isto é, sem considerar a 

variação da idade. Dessa forma, o modelo de Schöepfer foi modelado aos três agrupamentos (A a 

D; E a H; I a L), cada um contemplando quatro estratos. 

Os ajustes por estrato e com estratos agrupados foram comparados para avaliar o ganho na 

acurácia do modelo, quando se estratifica os dados considerando a idade das árvores. A comparação 

foi feita obedecendo o valor das estatísticas de precisão: coeficiente de determinação ajustado 

(R²aj.), erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), bem como análise gráfica dos resíduos 

percentuais ε̂ (%). As fórmulas são apresentadas abaixo: 

Em que: yi = variável observada; ŷ
i
 = variável estimada; �̅�i = média da variável observada; n = 

número de observações; p = número de parâmetros do modelo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na Tabela 2 e Tabela 3 estão apresentados os coeficientes e estatísticas de ajuste da função 

de Schöepfer, respectivamente para os três agrupamentos e para os doze estratos, para estimar 

diâmetros com casca ao longo do fuste. 

R²aj. = 1 - 
∑ (y

i
- ŷ

i
)

2n
i=1
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i
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i
 - ŷ
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Para os ajustes sem considerar a idade, o erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%) 

encontrado foi no máximo 10,4%, enquanto que o coeficiente de determinação ajustado (𝑅²) foi 

superior a 0,98 (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Coeficientes e estatística de precisão do modelo de Schöepfer para o afilamento de fustes com 

casca, com estratificação apenas por sítio de Pinus spp. e Pinus elliottii., em Rio Grande do Sul. 

 

Sítios 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 𝛽5 Syx(%) R²aj.(%) 

A a D 1,30866 

 

-3,83342 

 

14,8274 32,19283 

 

30,80879 

 

 

0,88478 

 

10,18 96,31 

E a H 1,2937 -4,0916 17,0780 -37,0147 35,3544 -12,5944 9,32 96,46 

I a L 1,302709 -3,71381 13,73948 -28,7361 26,7292 -9,27882 10,40 96,02 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Para os ajustes considerando a idade, os erros padrões da estimativa em porcentagem 

(Syx%), estiveram entre 5,30% e 8,7% (Tabela 3). Os valores de determinação do 𝑅² ajustado  sem 

estratificação foi superior a 0,96 em relação por estratificação com superioridade de 0,98. 

Segundo Souza (2012) esse ganho de acurácia dos ajustes devido a estratificação propicia 

a redução da variância entre a variável, tornando o estrato mais homogêneo. Resultado semelhante 

de Kohler (2013) utilizando o modelo de Schöepfer apresentou bons ajustes para todas as classes 

de idade.  

No entanto, Friedl (1989), pesquisando a dinâmica da forma do fuste de árvores de 

Araucaria angustifolia, obteve resultados semelhantes em relação desta pesquisa, o autor observou 

que a precisão de ajuste teve uma leve melhoria com a idade.  

Tabela 3 - Coeficientes e estatística de precisão do modelo de Schöepfer para o afilamento de fustes com 

casca, com estratificação por idade e sítio de Pinus spp., em Rio Grande do Sul. 

 

Estrato 𝛽0 𝛽1 𝛽0 𝛽0 𝛽0 𝛽0 Syx(%) R²aj. (%) 

A 1,3781 -3,2628 9,4140 -19,5358 18,4941 -6,4302 7,89 98,25 

B 1,276 -3,3991 11,4646 -24,2443 22,614 -7,6696 7,87 98,09 

C 1,2959 -3,9801 16,4399 -36,1821 34,8449 -12,3761 8,24 96,80 

D 1,3002 -4,9167 22,8564 -50,0559 48,1631 -17,398 5,96 98,22 
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E 1,3349 -3,1312 9,6709 -18,6142 15,8579 -5,0156 7,45 97,03 

F 1,3513 -4,6932 20,4589 -45,3967 44,6279 -16,3129 6,44 97,96 

G 1,2787 -4,3103 18,9885 -43,1364 42,9168 -15,7425 8,44 97,36 

H 1,2402 -4,2800 19,1350 -41,3323 39,0727 -13,8519 6,69 97,63 

I 1,3671 -3,8058 13,3183 -26,8264 24,2623 -8,2331 8,13 96,55 

J 1,3284 -4,2169 18,0195 -39,9512 39,2062 -14,3767 5,32 98,57 

K 1,2714 -2,9074 9,0708 -19,0068 17,4827 -5,8564 8,69 97,63 

L 1,2479 -3,9938 16,0052 -33,9398 31,8824 -11,1995 7,47 97,62 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Conforme observado na tabela 3, as estatísticas de precisão indicaram ajustes 

consideravelmente precisos, apresentando estratos com erros de 5%, porém em média os erros 

estiveram em torno de 7%. 

 Os gráficos de resíduos da estimativa dos diâmetros com casca ao longo do fuste podem ser 

vistos para cada sítio conforme exposto na Figura 1.  

Figura 1 - Dispersão de resíduos da estimativa de diâmetros com casca, com estratificação apenas por sítio 

de Pinus spp., em Rio Grande do Sul. 

   
Fonte : Autores, 2016. 

 De modo geral, os resíduos apresentaram comportamento sem tendência, e amplitude que 

variou aproximadamente entre ± 50. Foi observada a dispersão dos resíduos nos três sítios em torno 

de ±20, não apresentando tendenciosidade no Sítio 1; no Sítio 2 repete-se a característica do sítio 

1 em relação a tendência; e no Sítio 3 houve leve tendenciosidade. Os gráficos de resíduos obtidos 

para cada estrato mostram-se em sua maioria não tendenciosos, sendo apresentado apenas no 

Estrato C uma leve tendenciosidade (Figura 2). 

Após a avaliação do modelo ajustado, obteve-se a diferença relativa dos erros padrões em 

porcentagem para estratificação por idade, apresentando variação no ganho em acurácia de 20 a 

22,5%; 22 a 48,8%; 9 a 19,1% e 28 a 41,5% considerando as estratificações i1, i2, i3 e i4, 

respectivamente. E resultados com variações maiores referentes aos erros padrões para os sítios 1,2 
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e 3 sem estratificação sendo de 19,1 a 41,5%; 9,4 A 30,9% e 16,4 a 48,8% para sítios 1, 2 e 3, 

respectivamente. O que corroborou com estudos realizados por David et al (2012), demonstrando 

a significante melhora na precisão dos resultados do modelo ajustado para afilamento de Pinus 

taeda e Pinus spp. com estratificações. 

Segundo Kohler et al. (2013), a seleção do melhor modelo para obtenção das estimativas 

de diâmetro pode ser feita com base nas estatísticas de ajuste e na dispersão dos resíduos. 

 

Figura 2. Dispersão de resíduos da estimativa de diâmetros com casca, com estratificação por idade e sítio 

de Pinus spp., em Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 
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4. CONCLUSÕES  

 

 No que se refere a dispersão dos resíduos, a estratificação por sítio e idade foi levemente 

menos tendenciosa que a estratificação apenas por sítio. Contudo, os erros padrões da estimativa 

apresentaram expressivas melhorias quando a estratificação por sítio e idade foi adotada, atingindo 

até 50% de redução do erro. Dessa forma, embora o ajuste por sítio propicia ganhos, a vantagem é 

ainda maior quando se forma banco de dados estratificados por sítio e também por faixa de idade. 
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RESUMO  

 

Os atributos físicos são excelentes ferramentas de avaliação da qualidade do solo, permitindo que 

sejam feitas inferências sobre os efeitos dos sistemas de manejo, uma vez que são alterados de 

acordo com o tipo de uso ao qual o solo é submetido. Então, pressupõe-se que o manejo do solo 

altera sua densidade e porosidade total de modo significativo. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

o comportamento da Densidade (Ds) e da Porosidade total (Pt) de um Latossolo Amarelo distrófico, 

sob diferentes tipos de uso. O estudo foi conduzido em áreas experimentais pertencentes à 

Universidade Federal Rural da Amazônia. Foram avaliados quatro sistemas: Floresta secundária 

(S1); Sistema Agroflorestal com cupuaçu e seringueira (S2); Sistema Agroflorestal com cupuaçu e 

bananeira (S3) e plantio de açaí (S4). Os valores de Ds do sistemas S1 foram menores em todas as 

profundidades (1,23; 1,28; 1,31 g cm-3, respectivamente), quando comparados aos resultados dos 

outros sistemas. Já os valores de Ds dos tratamentos S2 e S3 apresentaram diferença estatística nas 

profundidades 10-20 e 20-40 cm. A área S4 foi a que apresentou os maiores valores de Ds entre 

todos os tratamentos. De modo geral a Densidade e a Porosidade total do solo foram influenciadas 

pelo tipo de tratamento empregado, seja pelos componentes ou pelas práticas de manejo dos 

sistemas. 

 

Palavras-chave: Manejo do solo. Propriedades físicas. Sistemas Agroflorestais. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os diversos tipos de uso do solo determinam as paisagens características da região 

amazônica e devido a interferência antrópica, cada vez mais as florestas tem dado lugar à lavouras, 

pastagens e núcleos urbanos, causando alterações no desenvolvimento natural dos ecossistemas da 

região. Bolfe e Batistella (2011) afirmam que o conhecimento dos efeitos dos diferentes tipos de 

ocupação do solo é importante, servindo de subsidio para a tomada de decisão quanto ao manejo. 

Neste contexto, foram desenvolvidos muitos trabalhos sobre como o uso e a ocupação do 

solo afetam os seus atributos e sua qualidade. Isso mostra a necessidade de se conhecer 
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especificidades de cada local para a realização do manejo adequado, principalmente para solos 

amazônicos, sobre os quais os estudos ainda são incipientes, quando se trata de estudos sobre 

atributos físicos de qualidade (REICHERT et al., 2009). 

O monocultivo de apenas uma cultura agrícola, denominado de monocultivo, é bastante 

utilizado em solos amazônicos e este tipo de cultivo causam modificações em seus atributos 

naturais, sobretudo em suas propriedades físicas, tendo a compactação do solo como uma das 

principais consequências do manejo inadequado, principalmente no preparo do solo, com o 

revolvimento e rompimento de seus agregados (JORGE et al., 2012). 

Em contrapartida, destacam-se os tipos de manejo que promovem melhorias ao solo e 

evitam a degradação do mesmo, especialmente os sistemas que integram floresta e lavoura, com 

ou sem presença de animais, chamados de sistemas agroflorestais. Estes sistemas, além de 

proporcionarem benefícios químicos, biológicos e físicos ao solo, são vistos como uma forma 

estratégica de uso da terra, pois se bem manejados, garantem boa qualidade dos atributos do solo 

e retorno sócio-ambiental-econômico (PEZARICO, 2013). 

Os atributos físicos são excelentes ferramentas de avaliação da qualidade do solo, 

permitindo que sejam feitas inferências sobre os efeitos dos sistemas de manejo, uma vez que são 

alterados de acordo com o tipo de uso ao qual o solo é submetido (VIEIRA, 1981). A densidade do 

solo é uma variável inconstante, pois pode variar dentro do solo por vários motivos dependendo 

das condições estruturais e do grau de compactação do solo, por isso seus resultados não podem 

ser interpretados isoladamente, sempre sendo necessário compará-los com outros atributos físicos 

do solo, sendo um dos principais a porosidade do solo (KIEHL et al., 1972). 

Porosidade e densidade são variáveis normalmente, sendo a primeira inversamente 

proporcional à segunda, como já foi constatado em diversos trabalhos científicos, por isso o 

aumento da densidade do solo provoca diminuição de sua porosidade total, o que pode afetar outros 

atributos do solo como condutividade hidráulica, permeabilidade e infiltração de água, 

comprometendo a física do solo (JAKELAITIS et al., 2008). Logo, pressupõe-se que o manejo do 

solo altera sua densidade e porosidade total de modo significativo. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar da densidade e da porosidade total de um Latossolo 

Amarelo distrófico, sob diferentes tipos de uso. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de estudo 

A área de estudo está localizada no Município de Belém, Estado do Pará, o clima é 

megatérmico úmido, classificado como Afi, de acordo com o sistema climatológico de Koppen. As 

temperaturas mínima e máxima são de 22,9 ºC e 31,8 ºC, respectivamente. A temperatura média 

em torno 26,4º C, com umidade relativa do ar média de 84% e precipitação anual média de 3001,3 

mm (WATRIN e HOMMA, 2011).  

O estudo foi conduzido em áreas experimentais pertencentes à Universidade Federal Rural 

da Amazônia (1°27’11” e 1°27’01” Sul e 48°26’37” e 48°26’33” Oeste), em um Latossolo Amarelo 

distrófico de textura franco-arenosa (Tabela 1), relevo plano e bem drenado (SANTOS, 1983). Já 

na tabela 2 constam informações do histórico e descrição dos sistemas avaliados (tratamentos).  

 

Tabela 1 - Granulometria de um Latossolo Amarelo Distrófico da sede Embrapa Amazônia Oriental. 

Prof. (cm) 

Composição granulométrica (%) 

Areia grossa Areia fina Silte Argila 

0 – 12 60 21 7 12 

20 – 30 53 22 9 16 

30 – 53 52 21 7 18 

53 – 85 54 21 8 19 

85 – 149 55 20 6 19 

Fonte: Santos et al. (1983). 

 

Quadro 1 – Histórico e descrição das áreas experimentais (tratamentos) estudados no Latossolo Amarelo 

distrófico 
Sistemas 

Avaliados 

(Tratamentos) 

Componentes Vegetais e 

Características 

Histórico de Manejo 

S1 Floresta secundária em estágio 

sucessional de 20 anos. 

Esta área, anteriormente, correspondia a um plantio clonal 

de seringueira (Hevea brasiliensis L.), e a um jardim clonal 

de seringueira. Após tais cultivos, a mesma foi submetida a 

um pousio, o que propiciou a regeneração natural da 

vegetação durante 20 anos, até a realização do presente 

estudo. 
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S2 Sistema agroflorestal composto 

por Cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum Aubl.), com 

espaçamento de 4 x 4 m 

implantado em 2006 e por 

Seringueira (Hevea brasiliensis 

L.), com espaçamento de 8 x 8 m 

implantada em 1990. 

Antes de sua implantação, a área hoje ocupada por este 

sistema correspondia a uma floresta. No ano de 1999, tal 

floresta foi suprimida e foram implantados clones de 

seringueira em espaçamento 8 x 8 m em covas formadas por 

draga. Quando da implantação destas árvores, o solo foi 

submetido à gradagem cruzada superficial com grade de 

disco de 20 cm. Foi realizada uma adubação de plantio com 

esterco e calcário dolomítico, ambos realizados na cova e 

ambos com 50 g planta-1. Em 20xx, plantas de cupuaçu 

foram implantadas em um espaçamento de 4 x 4 m e em 

covas formadas por draga, nas quais foram aplicados 

estercos e calcário dolomítico, ambos em uma quantidade 

de 50 g planta-1. Para ambos os componentes, foi realizada 

uma adubação de cobertura com mistura NPK na 

formulação 10-28-20 mistura fertilizante NPK 10-28-20 (1 

t ha-1) ao redor das plantas. 

S3 Sistema agroflorestal implantado 

em 2012, composto Cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum 

Aubl.), em espaçamento 4 m x 4 

m, consorciado com Bananeira 

(Musa sp.) como sombreadora em 

espaçamento 4 m x 4 m. Há a 

presença de gramíneas cobrindo o 

solo.  

Antes de sua implantação, a área hoje ocupada por este 

sistema correspondia a uma floresta. No ano de 1999, tal 

floresta foi suprimida e foram implantados clones de 

seringueira em espaçamento 8 x 8 m em covas formadas por 

draga. Quando da implantação destas árvores, o solo foi 

submetido à gradagem cruzada superficial com grade de 

disco de 20 cm. Foi realizada uma adubação de plantio com 

esterco e calcário dolomítico, ambos realizados na cova e 

ambos com 50 g planta-1. No ano de 2012, estas árvores de 

seringueira foram retiradas e foi implantado um sistema 

consorciado com cupuaçu e bananeira. Plantas de cupuaçu 

foram implantadas em um espaçamento de 4 x 4 m e em 

covas formadas por draga, nas quais foram aplicados 

estercos e calcário dolomítico, ambos em uma quantidade 

de 50 g planta-1. Para o plantio da bananeira, foram feitas 

covas de 40 x 40 x 40 cm. Para ambos os componentes, foi 

realizada uma adubação de cobertura com mistura NPK na 

formulação 10-28-20 mistura fertilizante NPK 10-28-20 (1 

t ha-1) ao redor das plantas. 

S4 Plantio de Açaí (Euterpe oleracea 

M.) com espaçamento de 4 x 4m 

implantado em 2011. Há a 

presença de gramíneas cobrindo o 

solo. 

Antes de sua implantação, a área hoje ocupada por este 

sistema consistia apenas de pasto para a criação de gado. 

Foi realizada uma adubação de plantio com mistura 

fertilizante NPK 10-28-20 em linha.  

Fonte: Autores (2016). 

 

 Amostra 

Para determinação dos atributos físicos do solo foram estabelecidas parcelas de 450 m2 (30 

m x 15 m) em todos os sistemas. Amostras indeformadas de solo foram coletadas, utilizando-se 

um anel volumétrico de volume 100 cm³ (5 cm de altura e diâmetro), nas profundidades 0-10, 10-

20 e 20-40 cm para determinar a densidade do solo (DS) e a porosidade total (PT), conforme a 
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metodologia descrita por Embrapa (1997), adotando-se a densidade de partículas média de solos 

minerais, 2,65 g cm-3 (Reichardt, 1987).  

 Análise dos dados 

Os dados de Ds, Pt, foram submetidos ao teste de normalidade (Shapiro-wilk) e à 

transformação de Box-Cox (BOX; COX, 1964), quando não paramétricos, seguido de análise de 

variância (ANOVA) e discriminação das médias pelo teste de Tukey, a 5 % de significância 

(p<0,05). Estes procedimentos foram executados por meio do software Statistica versão 7.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta a comparação das médias dos valores de densidade do solo (Ds) e 

porosidade total (Pt) entre as áreas estudadas. 

 

Tabela 1 – Densidade do Solo (Ds) em g cm-3 e Porosidade Total (Pt) em % de um Latossolo sob diferentes 

sistemas de manejo 

1Valores médios seguidos de letras iguais nas colunas não diferem estatisticamente a 5% de significância. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Os valores de modo geral, os valores de Ds do tratamento S1 foram menores em todas as 

profundidades, quando comparados aos resultados dos outros sistemas, isso pode ter ocorrido 

devido ao acúmulo de matéria orgânica em superfície por causa do pousio da área, o que promove 

o aumento da atividade da macrofauna que abre canais no perfil do solo, fornecendo melhores 

condições físicas ao solo e ao desenvolvimento radicular das plantas. Além disso, o resultado de 

Ds da floresta secundária (S1) encontra-se dentro da faixa considerada ideal para o 

desenvolvimento radicular e movimento da água em solos minerais, que de acordo com Reichert et 

al., (2003) e de no máximo 1,65 Mg m-3 para solos com teor de argila menor que 20%.  

Tratamentos 
Densidade do solo (g cm3)   Porosidade Total (%) 

0-10 cm 10-20 cm 20-40 cm   0-10 cm 10-20 cm 20-40 cm 

S1 1,23c1 1,28c 1,31d  53,62a 51,76a 50,42a 

S2 1,36b 1,40b 1,49c  48,53b 47,10b 43,65b 

S3 1,34b 1,59a 1,61b  49,30b 39,98c 39,08c 

S4 1,49 a 1,68a 1,73a  43,32c 36,48c 34,45d 

Teste F 13,9** 35,5** 92,6**   13,9** 35,5** 92,6** 

CV (%) 6,8 6,5 3,9   7,1 8,4 5,3 
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Já os valores de Ds dos tratamentos S2 e S3, não apresentaram diferença estatística entre si 

na profundidade 0-10 cm. Porém, nas profundidades subsequentes observou-se um maior 

adensamento na área S3, o que pode estar associado às práticas de manejo da área e ao 

comportamento radicular das espécies que compõem o sistema, pois mesmo que as duas áreas 

tenham recebido o mesmo tipo de manejo, o período de implantação dos sistemas foi diferente, 

sendo possível que a área do sistema implantado em 2012 (S3) apresente de forma mais evidente 

indícios de compactação em subsuperfície. Além disso, os menores valores de Ds do tratamento 

S2 nas duas últimas profundidades pode ser devido ao desenvolvimento radicular das espécies 

presentes no sistema, a deposição de biomassa, maior cobertura do solo e, também, a idade do 

sistema, conferindo-lhe maior estabilidade. Corroborando, Reichert et al., (2003), afirmam que 

sistemas com presença de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição associado à 

ação do sistema radicular proporciona maior dinamicidade ao sistema ao longo do tempo. 

A área S4 foi a que apresentou os maiores valores de Ds entre todos os sistemas. Isso pode 

ser justificável pelo histórico de manejo da área, que antes da implantação do açaizal era área de 

pastagem, ou seja, sujeita ao pisoteio animal. Albuquerque et al. (2015) afirmam que o pisoteio 

animal é considerado uma principais causas do aumento da densidade e redução da porosidade de 

solos cultiváveis, aumentando a compactação do solo, o que prejudica o desenvolvimento radicular 

e aumenta a resistência a penetração. Além do mais, o tratamento S4 foi o único que apresentou 

valores de Ds acima do estabelecido por Reichert et al., (2003). 

A porosidade total (Pt), a tabela 1 mostra que foram inversamente proporcionais à densidade 

do solo, sendo assim, as amostras com menores valores de Ds apresentaram os maiores valores de 

Pt. Corroborando a isso, observa-se o comportamento do tratamento S4, que apresentou menor Pt 

em todas as profundidades em relação aos demais tratamentos, semelhante aos resultados 

encontrados por Novak et al., (1992), através dos quais constataram que alterações no tipo de uso 

do solo podem ter por consequência a compactação e o decréscimo da porosidade. 

Os maiores valores de Pt foram observados na área de floresta secundária (S1). Isso pode 

ser atribuído à idade do estágio de regeneração da área, apresentando maior estabilidade, melhor 

desenvolvimento radicular e atividade da macrofauna do solo. Abreu (2000), afirma que, de modo 

geral, poros oriundos da ação do sistema radicular são mais eficientes do que os formados através 
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da mecanização, isso ocorre porque a decomposição das raízes por microrganismos gera 

substâncias que servem como agentes cimentantes dando melhor estrutura aos poros. 

 

4. CONCLUSÕES  

Densidade e a Porosidade total do solo foram influenciadas pelo tipo de manejo, seja pelos 

componentes ou pelas práticas de manejo dos sistemas. 

A vegetação secundária apresentou as melhores condições físicas tendo como base os 

resultados de densidade do solo e porosidade total. 
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RESUMO 

 

O uso de sementes de alta qualidade é fator determinante no êxito do empreendimento florestal, 

refletindo diretamente no resultado final do plantio, proporcionando uniformidade de população e 

alto vigor das plantas. O potencial fisiológico de sementes pode ser determinado por meio do teste 

de condutividade elétrica, que se baseia na relação entre o vigor de sementes e a integridade do 

sistema de membranas da célula. O trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fisiológico de 

sementes de mogno por meio do teste de condutividade elétrica. As sementes, procedentes de três 

lotes, foram submetidas aos seguintes procedimentos: determinação do teor de água, emergência 

de plântulas, e condutividade elétrica. A emergência de plântulas foi conduzida com 4 tratamentos 

e 4 repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância, as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Procedência consideradas de alta qualidade pelo teste 

de germinação foram classificadas como de vigor médio a regular pelo teste de condutividade 

elétrica. Esses resultados indicam que o teste de condutividade elétrica não se correlaciona de 

forma consistente com o teste de germinação. Diferenças na condutividade elétrica entre 

procedências de sementes florestais podem ser causadas tanto por diferenças genéticas quanto 

ambientais. O teste de condutividade elétrica não se mostrou adequado para avaliação do potencial 

fisiológico de sementes de Swietenia macrophylla. 

 

Palavras-chave: Condutividade elétrica. Mogno. Vigor. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A exploração desordenada tem levado a alterações drásticas dos ecossistemas da formação 

florestal amazônica, cujas consequências são a diminuição da biodiversidade e a perda de recursos 

genéticos de espécies com alto valor econômico, acarretando sérios problemas ambientais, como a 

redução da cobertura florestal, a destruição dos mananciais hídricos, crescimento acelerado de 

áreas degradadas e o prejuízo à fauna e flora, especialmente às espécies em risco de extinção 

(COUTO et al., 2004). 
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Entre as espécies que estão sendo exploradas de forma irracional está o Swietenia 

macrophylla King, considerado ameaçado de extinção (BRASIL, 2008) devido a excelentes 

características de sua madeira, que é moderadamente pesada, dura, com cerne castanho-amarelado 

a castanho-escuro, alburno branco-amarelado e textura fina a média, sendo utilizada em peças 

torneadas, objetos de decoração, instrumentos científicos de precisão, instrumentos musicais, 

esculturas, talhados, móveis, faqueados, laminados, compensados, carpintaria, construção naval e 

indústria de aviação e, além dessas características, a árvore é ornamental, podendo ser utilizada em 

praças e em paisagismo (LIMA JÚNIOR; GALVÃO, 2005).  

Diante dessa situação, torna-se urgente a realização de pesquisas direcionadas a fornecer 

subsídios técnicos para formação eficiente de mudas de mogno por meio de sementes para serem 

usadas em programas de recomposição florestal. Os trabalhos de pesquisa devem iniciar, 

obrigatoriamente, pela avaliação da qualidade das sementes, principalmente em seus atributos 

fisiológicos, buscando o desenvolvimento ou aprimoramento de métodos que possibilitem avaliar 

adequadamente o vigor. 

As pesquisas com sementes de mogno ainda são escassas se comparadas a outras espécies 

florestais. Na literatura constam trabalhos que avaliaram a colheita de sementes, a produção de 

mudas e a caracterização morfológica de sementes e plântulas (ALBRECHT et al., 2003). 

O potencial fisiológico de sementes pode ser determinado por meio do teste de 

condutividade elétrica, que baseia-se na relação entre o vigor de sementes e a integridade do 

sistema de membranas da célula (TILLMANN; MIRANDA, 2006) e que avalia indiretamente a 

qualidade das sementes, pois baseia-se no fato de que as pouco vigorosas apresentam menor 

integridade de membranas, como resultado dos processos de deterioração que se iniciam logo após 

o desligamento das sementes da planta-mãe e que se intensificam quando são armazenadas de 

forma inadequada ou submetidas a injúrias físicas durante a colheita e/ou beneficiamento. Durante 

o processo de embebição, as sementes que apresentam membranas danificadas lixiviam no meio 

líquido solutos citoplasmáticos (eletrólitos) que possuem cargas elétricas que podem ser medidas 

através de um condutivímetro, pois constituem-se de compostos orgânicos, como açúcar, 

aminoácidos, ácidos orgânicos e proteína, e inorgânicos, os íons fosfato, Ca++, K+, Mg++ e Na+ 

(VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999). 
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Nesse teste, os menores valores, que correspondem a uma menor liberação de exsudatos, 

indicam alto potencial fisiológico, revelando menor intensidade de desorganização do sistema de 

membranas das células. Entretanto, como ocorre em todo teste, determinados fatores afetam seus 

resultados, tais como período, temperatura, volume de água de embebição e número de sementes, 

entre outros (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999). 

De um modo geral, o período de embebição é influenciado pela forma, tamanho, 

funcionalidade dos poros e quantidade de material ceroso presente na epiderme do tegumento, 

fatores ligados à sua permeabilidade e que influenciam o controle de troca de umidade entre as 

sementes e o meio exterior. A temperatura, tanto alta como baixa, influencia a velocidade de 

embebição e de lixiviação de eletrólitos do interior das células para o meio externo devido, 

possivelmente, a alterações na viscosidade da água, sendo este um dos fatores que mais contribuem 

para o efeito degenerativo das membranas e perda do conteúdo celular quando a água penetra nas 

sementes.  O efeito do volume de água e do número de sementes consiste no fato de que o teste de 

condutividade elétrica avalia a presença de compostos orgânicos e inorgânicos na solução de 

embebição, cuja concentração é diretamente afetada pela quantidade de água e de sementes, sendo 

a determinação desses fatores indispensável à adaptação do teste para sementes de mogno 

(VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999; TILLMANN; MIRANDA, 2006). 

O teste de condutividade elétrica foi utilizado por diversos pesquisadores para avaliação do 

vigor de sementes de espécies florestais como Hancornia speciosa (BARROS, 2006), 

Anadenanthera pergrina (PINHO, 2007) e Cedrela fissilis (CHEROBIN et al., 2008), sendo capaz 

de proporcionar rápida e objetiva medida do potencial fisiológico de sementes e pode ser facilmente 

conduzido para a maioria das espécies, sem a necessidade de equipamentos complexos ou 

treinamento de pessoal (TILLMANN; MIRANDA, 2006). 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fisiológico de 

sementes de Swietenia macrophylla King por meio do teste de condutividade elétrica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os trabalhos foram conduzidos no Laboratório de Análise de Sementes da Fundação de 

Tecnologia do Estado do Acre, Rio Branco, AC, com sementes de Swietenia macrophylla King 

obtidas a partir de várias árvores matrizes da Reserva Florestal Chico Mendes, em Sena Madureira, 
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AC (09º 04’ 48’’ S e 68º 37’ 39’’ W, altitude de 148 m), dos anos de 2012, 2013 e 2014, e 

armazenadas em câmara fria (10 oC, 70% UR ar) até o início dos trabalhos, totalizando três lotes. 

O tecido esponjoso característico de frutos tipo sâmara que envolve a semente foi eliminado, de tal 

forma que foram utilizadas apenas sementes verdadeiras, previamente desinfestadas com 

hipoclorito de sódio (2%) por três minutos, lavadas em água corrente e secadas à sombra. 

Para a avaliação da qualidade inicial das sementes foram determinados o teor de água, a 

emergência de plântulas, o índice de velocidade de emergência, primeira contagem, a frequência 

relativa de emergência, o tempo médio de emergência e a condutividade elétrica.  

O teor de água (TA) foi determinado pelo método da estufa (105  3 oC por 24 horas) 

(BRASIL, 2009), com duas subamostras de 10 sementes, segundo a fórmula U (%) = [100 * (M - 

m)/M - t], onde M = massa da semente úmida; m = massa da semente seca; t = tara do recipiente. 

Essa avaliação não foi submetida a análise estatística. 

Para a emergência de plântulas (EP), quatro subamostras de 25 sementes foram colocadas 

em caixas plásticas (40 x 30 x 10 cm) contendo areia tratada a 120 oC por 24 horas. As sementes 

foram colocadas a 3 cm de profundidade e as caixas mantidas em casa de vegetação, com irrigação 

duas vezes ao dia. As avaliações ocorreram do 1o ao 50o dia, quando foram computadas as plântulas 

normais (BRASIL, 2009), calculado segundo a fórmula EP (%) = (N * 100)/A, em que N = número 

de plântulas emergidas e A = número de sementes colocadas para germinar. 

A primeira contagem do teste de emergência de plântulas (PC) foi efetuada em conjunto 

com o procedimento anterior, utilizando-se a mesma metodologia, computando-se a porcentagem 

de plântulas normais obtidas no 25o dia após a semeadura. 

No índice de velocidade de emergência (IVE), conduzido paralelamente ao EP, o número 

de plântulas emergidas a cada dia na EP foi somado e, na sequência, dividido pelo número de dias 

transcorridos desde a semeadura (NAKAGAWA, 1999), conforme proposto por Maguire (1962), 

ou seja, IVE = (N1/D1) + (N2/D2) + (N3/D3) + ... + (Nn/Dn), em que N1:n = número de plântulas 

emergidas no dia 1, 2, 3, ...n e D = número de dias para as plântulas emergirem. 

Para a frequência relativa de emergência (FRE), conduzida paralelamente ao EP,foi 

contabilizado o número de plântulas que emergiram por dia, até a última avaliação (LABOURIAU, 

1983), determinada pela equação FRE (%) = (Ni * 100)/Σni, em que Ni = número de plântulas 
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emergidas por dia e ΣNi = número total de plântulas emergidas. Essa avaliação não foi submetida 

a análise estatística. 

O tempo médio de emergência (TME), conduzido paralelamente ao EP,foi calculado 

segundo Labouriau (1983), em que TME = (ni*ti)/ni, onde ni = número de sementes germinadas 

por dia e ti = período de incubação (dias). 

O teste de condutividade elétrica (CE) foi conduzido pelo método massal para determinar 

a melhor combinação tempo de embebição, quatro subamostras de 25 sementes de cada lote tinham 

a massa determinada em balança de precisão (0,001 g) e foram colocadas para embeber em 50 mL 

de água deionizada e mantidas em germinador tipo BOD à temperatura 25C, durante 4, 8, 16 e 32 

horas. Imediatamente após cada período será feita a leitura da condutividade elétrica da solução de 

embebição, por meio de um condutivímetro digital. O resultado das leituras será dividido pela 

massa da respectiva subamostra, resultando em um valor expresso em S cm-1 g-1 de semente.  

O delineamento experimental será o inteiramente casualizado, em esquema simples nos 

testes EP, PC, IVE, TME e EA, e em esquema fatorial 3x4 (lotes x períodos). Após a análise de 

variância, as médias serão comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados do 

teste de CE serão correlacionados com os dos demais testes pelo uso da análise de correlação 

simples, a 5% pelo teste F. A análise estatística será feita por meio do programa computacional 

Assistat, versão 7.7.Beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O teor de água inicial dos lotes de sementes de Swietenia macrophylla King variou de 4,5% 

a 7,63%. Considerando que o teor de água inicial é um fator primordial para a padronização das 

avaliações a serem realizadas posteriormente, esses resultados evidenciam diferenças entre as 

procedências (Tabela 1) 
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Tabela 1 -Valores para teor de água (TA), emergência de plântulas (EP), índice de velocidade de emergência 

(IVE), tempo médio de emergência (TME), diâmetro do coleto (DC), comprimento da parte aérea (CPA), 

comprimento de raiz (CR) e matéria seca de raiz (MSR) e massa seca da parte aérea (MSPA). 

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si ao nível 

de 5% pelo teste de Tukey. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

O resultado do teste de emergência de plântulas é apresentado na Tabela 1, percebe-se que 

não houve diferença estatística entre eles.  

Os resultados do teste de condutividade elétrica são apresentados na Tabela 2. Em todos os 

lotes, o maior período (32h) superou os outros na quantidade de solutos lixiviados para o meio. 

Deve-se ressaltar que no teste de condutividade elétrica, menores valores indicam maior 

integridade e organização do sistema de membranas, significando sementes de maior potencial 

fisiológico. 

Procedência consideradas de alta qualidade pelo teste de germinação foram classificadas 

como de vigor médio a regular pelo teste de condutividade elétrica. Esses resultados indicam que 

o teste de condutividade elétrica não se correlaciona de forma consistente com o teste de 

germinação, de modo similar ao verificado por (GONÇALVES et. Al 2008) para as sementes de 

diferentes procedências de Guazuma ulmifolia, concluíram que o teste de condutividade elétrica 

não se mostrou adequado para avaliação do potencial fisiológico, necessitando de mais estudos 

para adequação do teste para a espécie. Resultados semelhantes foram obtidos para sementes de 

Solanum granunoloso-leprosum Dunal. E Solanum lycocarpum A. St. Hill (TESSER, 2005). 

 

  

Lotes TA (%) EP (%) IVE TME DC CPA CR MSR (g) MSPA (g) 

1 4,52 88 a 0,86 b 25,95 ab 2,20 a 16,23 a 5,95 a 1,08 a 2,91 a 

2 4,89 96 a 0,89 ab 26,83 b 2,15 a 16,5 a 5,89 a 0,89 a  2,52 a 

3 7,63 96 a 0,96 a 24,55 a 2,14 a 16,29 a 6,04 a 1,03 a  3,02 a 
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Tabela 2 - Teste de condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) de sementes de mogno (Swietenia macrophylla) de 

diferentes lotes. 

Lotes 
Período (horas) 

4 8 16 32 

1 1,95 b 2,47 b 4,13 b 7,57 b 

2 1,33 a 1,59 a 2,18 a 3,28 a 

3 2,94 c 2,79 b 4,69 b 7,66 b 

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si ao nível 

de 5% pelo teste de Tukey. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Para o teste de condutividade elétrica foi feita uma correção dos valores observados pela 

equação (VIEIRA 2002), para assegurar a credibilidade dos dados obtidos nos testes de avaliação 

da qualidade fisiológica das sementes. CE= [0,3227 + 0,05115 (TA)] x CEo, em que:CE - 

condutividade elétrica corrigida (mS cm-1 g-1); TA - teor de água observado nas sementes (%); e 

CEo - condutividade elétrica observada (mS cm-1 g-1). 

Segundo SOTO GONZALES et al. (2009), o teste de condutividade realizado com espécies 

florestais, sem domesticação e melhoramento, dificilmente terá o mesmo desempenho verificado 

para sementes de grandes culturas. Por outro lado, o mesmo constitui-se numa ferramenta que pode 

auxiliar, em combinação com outros testes, na identificação de lotes de diferentes qualidades 

fisiológicas. 

Diferenças na condutividade elétrica entre procedências de sementes florestais podem ser 

causadas tanto por diferenças genéticas quanto ambientais (BONNER, 1988).  

 

4. CONCLUSÃO 

O teste de condutividade elétrica não se mostrou adequado para avaliação do potencial 

fisiológico de sementes de Swietenia macrophylla porque não correlacionou com o teste de 

germinação e vigor de plântulas. 
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RESUMO  

Ao longo dos anos tem-se intensificado o uso de fertilizantes de liberação lenta na produção de 

mudas visando obter plantas de boa qualidade e com menor custo, entretanto ainda não foram 

relatados estudos com espécies do gênero Inga que são importantes na recuperação de áreas 

degradadas e produção de bioenergia, sendo assim objetivou-se avaliar o efeito de diferentes doses 

de fertilizante Osmocote® no desenvolvimento de mudas de Inga alba (Sw.) Willd. O experimento 

foi desenvolvido em casa de vegetação com sombrite 50% no Instituto de Ciências Agrárias da 

Amazônia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Campus Belém, Pa. As plântulas, 

após a emergência em canteiros de areia, foram transplantadas para sacos de polietileno contendo 

2 kg de substrato Plantmax® hortaliças misturado com o fertilizante. O experimento foi conduzido 

em delineamento experimental inteiramente casualizado, com 3 tratamentos, 6 repetições, com 4 

plantas cada. Após 90 dias foram avaliados os parâmetros morfológicos. Não houve diferença 

estatística na relação dosagem de Osmocote® e diâmetro do colo das mudas de Inga alba, entretanto 

observou-se diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste F para relação da dosagem e 

as demais  características: altura, número de folhas compostas e número de folíolos por planta; no 

qual pode-se constatar que as mudas obtiveram um melhor desempenho em todas estas 

características em dosagens que estão entre 3 e 4 Kg de Osmocote® por m3 de substrato, inferindo-

se assim que o Osmocote® (15-09-12) pode ser recomendado para o desenvolvimento de mudas de 

Inga alba. 

 

Palavras-chave: Recuperação. Dosagem.  Substrato. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O Inga alba (Sw.) Willd é uma leguminosa que está distribuída em todo o território 

brasileiro, com exceção do estado do Rio Grande do Norte. É uma espécie pioneira de rápido 

crescimento e com valor econômico futuro. Ao longo dos anos vem sendo utilizada para a 
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recuperação de áreas degradadas, produção de energia e revestimentos em geral (ONGHERO, 

2013) 

Muitas atividades antrópicas, como queimadas, ocupação desordenada de terras, 

desmatamentos têm ocasionado diversos danos ao solo. Dados da Sociedade Brasileira de 

Recuperação de Áreas Degradadas (SOBRAD, 2016) apontam que a degradação do solo no Brasil 

avança 16 vezes mais rápido do que os projetos para a recuperação das áreas e que os principais 

causadores deste impacto ambiental são as atividades agropecuárias e mineradoras. Diante disso 

há a necessidade de uma intervenção precoce e economicamente viável. As espécies pioneiras 

apresentam muitas características desejáveis para o meio hostil que permanece após os processos 

de exploração, pois são capazes de se desenvolver em áreas abertas de pleno sol, possuem 

abundante produção de sementes, apresentam rápido crescimento e suas plântulas podem se 

estabelecer rapidamente em solos de ambientes degradados (WITHMORE, 1990). 

Os experimentos com mudas de espécies do gênero Inga são relevantes uma vez que 

diversos fatores afetam o crescimento das plantas nos viveiros florestais, tais como: disponibilidade 

de água, luminosidade, composição do substrato, temperatura, tamanho dos recipientes utilizados 

e fertilizantes (GONZALES et al., 1988). O conhecimento desses fatores, principalmente da 

fertilidade do solo, influencia na qualidade, quantidade e custo de produção. A qualidade das mudas 

é importante para o sucesso dos sistemas de implantação de povoamentos florestais, motivo este 

que incentiva a produção de mudas de boa qualidade em larga escala (VIANA et al., 2008). 

Nesse sentido estudos relativos a tipos e doses de fertilizantes na produção de mudas 

ganham destaque, tanto na qualidade como no tempo e custo de produção. O Osmocote® é um 

fertilizante de liberação lenta e, segundo Shavi (2001), apresenta diversas vantagens em relação a 

outros fertilizantes, como: proporciona maior tempo de disponibilidade dos nutrientes para as 

plantas, menor perda de nutrientes por lixiviação, impacto ambiental reduzido, não danifica o 

sistema radicular das plantas, e reduz os custos de produção. Huett (1997) comprovou a eficiência 

deste fertilizante quanto a perda de nutrientes por lixiviação que quando comparada a adubos 

solúveis apresentou menores perdas de macro e micronutrientes, proporcionando assim um melhor 

aproveitamento dos nutrientes pela planta durante seu desenvolvimento.  

Levando em consideração que as exigências nutricionais são diferenciadas de acordo com 

cada espécie e que trabalhos pertinentes a dosagens de fertilizante de liberação lenta com mudas 
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de Inga alba ainda não foram relatados, o presente estudo é importante para otimizar a produção 

de mudas de I. alba visando estabelecer um padrão de qualidade com menor custo. 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar o desenvolvimento de mudas de Inga alba  em 

diferentes doses de fertilizante de liberação lenta (Osmocote®). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi implantado no dia 29 de abril de 2016 na casa de vegetação do 

Laboratório de Análise de Sementes, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal 

Rural da Amazônia – UFRA, situada no município de Belém, nas coordenadas geográficas 

1°27'12.6"S 48°26'33.5"W. O período de acompanhamento do experimento foi de 90 dias.  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos 

(níveis de Osmocote®) e seis repetições, as quais eram compostas por quatro plantas cada. 

As plântulas de Inga alba (SW.) Willd, após a emergência em canteiros de areia, foram 

transplantadas para sacos de polietileno contendo 2 kg de substrato composto pela mistura de 

vermiculita, casca de pinus e turfa processada e enriquecida (Plantmax hortaliças – HT) com 

fertilizante. 

Para fertilização dos substratos foi utilizado o fertilizante de liberação lenta Osmocote® na 

formulação NPK 15-09-12 mais 3,5% de Ca; 1,5% de Mg; 3,0% de S; 0,02% de B; 0,05% de Cu; 

0,5% de Fe; 0,1% de Mn; 0,004% de Mo e 0,05% de Zn. Como dosagem padrão (100%) foi 

utilizada a dose de 8,2 kg m-3 de substrato (Melo, 1999) e mais uma dose a partir desta (50% do 

padrão), conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Tratamentos utilizados para avaliação dos efeitos da fertilização na formação de mudas de 

Inga alba. 

Tratamentos Porcentagem Doses de osmocote® 

1 0% da dose padrão 0 kg m-³ de substrato 

2 50% da dose padrão 4,10 kg m-3 de substrato 

3 100% da dose padrão 8,20 kg m-3 de substrato 
Fonte: Autores, 2016. 

Os parâmetros morfológicos avaliados foram: altura da planta, realizada com o auxílio de 

régua graduada em milímetro (mm), sendo os dados expressos em centímetros; diâmetro do colo, 

com auxílio de um paquímetro digital graduado em mm; número de folhas compostas e número de 

folíolos por planta. Para determinação dos níveis ideais de Osmocote®, quando houve efeito 
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significativo, foram realizadas analises de regressão para os parâmetros avaliados, obtendo-se as 

equações de regressão de cada característica avaliada. Além disso, foram encontrados os pontos de 

máximo crescimento a partir da derivação das equações. 

A análise estatística foi realizada no software BioEstat 5.0. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise prévia de normalidade pelo teste de Lilliefors a 5% de significância; análise 

de variância dos dados a 5% de probabilidade pelo teste F. Quando se detectou diferenças 

significativas efetuou-se estudo de regressão, conforme metodologia recomendada por Bazzatto & 

Kronka (1995). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pela análise de variância (Tabela 1) verifica-se que as doses de Osmocote® proporcionaram 

algum efeito significativo nos parâmetros altura, número de folhas compostas e número de folíolos. 

Para a variável diâmetro do colo não foi observado efeito significativo (P>0,05) da utilização do 

fertilizante. 

 Na relação entre altura das mudas de I. alba e doses de Osmocote verificou-se que os dados 

se ajustaram à uma equação polinomial quadrática (R2 = 1), conforme Figura 1. Além disso, pela 

derivada da equação, foi possível constatar que as mudas obtiveriam máximo desempenho em 

altura (40,1 cm) na dose 3,93 kg de Osmocote por m3 de substrato, o que seria equivalente a 

aproximadamente 48% da dose padrão estabelecida.  

 Mendonça (2008), empregando diferentes doses deste mesmo fertilizante em mudas de 

Tamarindus indica L., observou que uma dosagem um pouco acima de 50% do padrão (equivalente 

a 5,17 kg m-3) proporcionou maior altura para as mudas (70,0 cm). Esses resultados foram 

diferentes aos encontrados por Marcuzzo (2005), que avaliando o desenvolvimento de mudas de 

cafeeiros (Coffea aribica L.) durante o período de um ano, obteve uma resposta linear crescente 

com o aumento das doses do fertilizante, atingindo a maior altura na dosagem de 10,93 kg m-3. 
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Tabela 1 - Resultado da análise de variância para altura, diâmetro do colo, número de folhas compostas e 

número de folíolos de muda de Inga alba. 

Fontes de Variação 

GL 

 

Altura 

(cm) 

Diâmetro do colo 

(mm) 

Nº. de folhas 

compostas 

Nº de folíolos 

 

Osmocote® 2 7.1248** 2.7004 ns 5.7578** 6.0176** 

CV%   18.6 18.97 40.24 42.78 
**Significância a 1% de probabilidade, pelo teste F; * Significância a 5% de probabilidade, pelo teste F; ns-Não 

significativo. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 
Figura 1. Representação gráfica e equação de regressão para altura das mudas de Inga alba, em função das 

doses de Osmocote® 

 

 

  

 Fonte: Autores, 2016 

 

Os dados de número de folhas compostas e de folíolos em função das doses de osmocote se 

ajustaram a equação polinomial quadrática (R2 = 1) (Figura 2 e 3). 

 Para o número de folhas compostas e número de folíolos por planta as melhores respostas 

foram obtidas nas dosagens de 2,80 e 3,09 kg m-3 de Osmocote, respectivamente, resultando, em 

média, seis pares de folhas compostas com 21 folíolos. A média de folhas compostas das mudas 

submetidas a 4,10 kg m-³ de Osmocote mostrou-se não muito elevada em comparação ao tratamento 

testemunha (aproximadamente 5 pares), entretanto foi muito superior ao tratamento com 8,20 kg 

m-3 que apresentou em média 3 pares de folhas.  
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  Mendonça (2008), avaliando o efeito de diferentes ambientes e doses de Osmocote na 

produção de mudas de tamarindo, verificou que para o número de folhas a melhor quantidade de 

fertilizante foi de 5,17 kg m-³ novamente, o qual gerou em média 21 folhas por mudas. Resultados 

de dosagens diferentes para está variável foram encontrados por Marcuzzo (2005), testando cinco 

doses deste fertilizante de liberação lenta em mudas de Coffea arabica, observou que doses acima 

de 100% do padrão, equivalente a 9,22 Kg de Osmocote por m³ de substrato externou resultados 

mais expressivos para o número de pares de folhas, apresentando uma resposta quadrática as doses 

do fertilizante.  

 
Figura 2 - Representação gráfica e equação de regressão para número de folhas compostas das mudas de 

Inga alba, em função das doses de Osmocote®. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 
Figura 3 - Representação gráfica e equação de regressão para número de folíolos das mudas de Inga alba, 

em função das doses de Osmocote®. 

 
Fonte: Autores, 2016. 
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4. CONCLUSÃO 
 

 O Osmocote® (15-09-12) pode ser utilizado na produção de mudas de Inga alba, sendo que 

a dose ideal do fertilizante está entorno de 3 e 4 kg de Osmocote® por  m³ de substrato. 
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RESUMO  

A biomassa vegetal é uma importante fonte alternativa aos combustíveis fósseis, por ser de fonte 

renovável e de histórica relevância na matriz energética brasileira. Neste cenário, a mesorregião do 

sudeste paraense se destaca por apresentar um dos maiores índices produtivos do estado do Pará. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é levantar informações e analisar a dinâmica da produção e 

do valor da lenha e carvão provenientes do extrativismo vegetal, na mesorregião do sudeste do 

estado do Pará no período de 12 anos, assim como, verificar os principais municípios produtores. 

A pesquisa teve como base o levantamento dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, referente à produção da extração vegetal e da silvicultura, obtido pela Secretária 

de Estado de Agricultura – SAGRI, durante o período de 2000 a 2012. Foram obtidos os valores 

da quantidade produzida de lenha (m³) e carvão vegetal (t), e de seus respectivos valores 

monetários. Na mesorregião do Sudeste paraense, a produção de carvão vegetal no período de 2000 

a 2012 apresentou produção total de 3.527.183,00 toneladas, gerando receita de R$ 760.882,00, 

com média de produção de 192.067,00 t e valor de R$ 32.216,00, respectivamente. A produção 

total de lenha no período de 2000 a 20012 foi de 50.199.577,00 m³, o que reforça a importância e 

o potencial desta atividade. Além disso, a região apresentou uma receita de R$ 739.281,00 para o 

mesmo período. Os valores médios de produção e de arrecadação foram 3.735.687,00 m³ e R$ 

53.906,00 m3, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Extrativismo vegetal. Carvão vegetal. Lenha. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O Estado do Pará, localizado na região Norte do Brasil, apresenta uma extensão territorial 

de 1.247.954,320 km², abrangendo atualmente 144 municípios, dividido em seis mesorregiões e 

subdividido em 22 microrregiões (IBGE, 2015). Dentre as mesorregiões pertencentes a este 

território, a mesorregião do sudeste do Pará é uma das principais, devido sua importância na 
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economia do estado. Sendo composta por 39 municípios e possuindo 297.367 km² de extensão 

territorial, apresenta como principais atividades econômicas a mineração, o agronegócio e a 

extração de produtos madeireiros – madeira em tora, lenha e carvão vegetal, apresentando grande 

importância no PIB estadual (GOMES & ANDRADE, 2011). 

Se tratando do setor florestal, a biomassa vegetal é uma importante fonte alternativa aos 

combustíveis fósseis, por ser de fonte renovável e de histórica relevância na matriz energética 

brasileira (GOMES et al., 2013). Segundo o relatório da Empresa de Pesquisa Energética- EPE 

(2011), a energia gerada a partir da queima da biomassa florestal é a terceira fonte energética mais 

utilizada no Brasil, sendo superada apenas pelo uso do petróleo e da energia elétrica. 

Diante disso, o consumo de carvão vegetal no País no ano de 2009 foi de 22 milhões de 

metros de carvão (mdc), sendo o carvão de matas nativas responsável por aproximadamente 45% 

do consumo, justificado pela insuficiência de florestas plantadas para esse fim (ABRAF, 2010). 

No caso da lenha, pesquisas da BEEPA (2007) apontam que, mesmo sendo usada de forma 

incipiente, em 2005 a lenha se apresentava como um produto importante no cenário energético, 

colaborando em 47,6% da oferta interna bruta de energia primária, mostrando que o uso de 

biomassa para geração de energia pode ser uma alternativa viável para o Estado do Pará, devido à 

elevada produção e a sua viabilidade econômica.  

A necessidade da produção de biomassa energética para as siderúrgicas e para as matrizes 

elétricas (de forma menos expressiva) associada à pressão do agronegócio, funcionam como força 

motriz para a maior produção de carvão vegetal e lenha (MONTEIRO, 2011). Neste cenário, a 

mesorregião do sudeste paraense se destaca por apresentar um dos maiores índices produtivos do 

estado do Pará (IBGE, 2015). 

 Desta forma, o objetivo deste trabalho é levantar informações e analisar a dinâmica da 

produção e do valor da lenha e carvão provenientes do extrativismo vegetal, na mesorregião do 

sudeste do estado do Pará, no período de 12 anos, assim como, verificar os principais municípios 

produtores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa teve como base o levantamento dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, referente à produção da extração vegetal e da silvicultura, obtido pela 

Secretária de Estado de Agricultura – SAGRI durante o período de 2000 a 2012. Foram obtidos os 
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valores da quantidade produzida de lenha (m3) e carvão vegetal (t), e de seus respectivos valores 

monetários. 

As informações foram transferidas para o software Excel 2010 a fim de serem gerados 

tabelas e gráficos, que demonstrassem a produção e receita gerada na comercialização de lenha e 

carvão vegetal na mesorregião do sudeste do Pará, durante o período de 2000 a 2012, além dos 

principais municípios produtores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Produção e Valor do Carvão Vegetal 

Na mesorregião do Sudeste paraense, a produção de carvão vegetal no período de 2000 a 

2012 apresentou produção total de 3.527.183,00 toneladas, gerando receita de R$ 760.882,00, com 

média de produção de 192.067,00 t e valor de R$ 32.216,00, respectivamente, conforme Tabela 1. 

Com isso, a produção e a receita, ao longo do período monitorado, variaram 138,73% e 248,86%, 

respectivamente, em relação à média. 

É importante destacar que para este tipo de dados as medidas de variação costumam 

apresentar valores elevados, que mostram a heterogeneidade de produção e arrecadação, como já 

constatado por alguns autores (TETTO et al., 2008; SILVA JUNIOR et al., 2014) e, neste caso, 

entre os municípios da mesorregião do sudeste paraense. 

 

 

Tabela 1 – Produção e Receita total em 12 anos de extração de carvão vegetal no Sudeste Paraense. 

PRODUÇÃO E RECEITA DE CARVÃO VEGETAL 
 2000-2012 Média S CV (%) 

PRODUÇÃO (t) 3.527.183,00 192.067,00 266.460,66 138,73 

RECEITA (R$) 760.882,00 32.216,00 80.171,22 248,86 

Onde: S= Desvio Padrão; CV %= Coeficiente de Variação 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
 

Como observado na Figura 1, a produção de carvão vegetal na mesorregião se apresentou 

instável, com pico de produção em 2003 gerando valor de 735.279,00 t, e com menor produção no 

ano seguinte. Esta queda representou aproximadamente 99% de baixa produção em relação ao ano 

de 2003. Já os anos de 2005, 2006 e 2007 foram os que apresentaram valores mais próximos da 
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medida de tendência central de produção. Após estes três anos a produção apresentou novo 

declínio. 

 

Figura 1 – Evolução da produção de carvão vegetal em relação à média de 2000 a 2012 no sudeste paraense. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

Semelhante ao comportamento da produção, a arrecadação monetária, oriunda do 

extrativismo de carvão vegetal, apresentou valor máximo e mínimo nos anos de 2003 e 2004, 

respectivamente. Percebe-se também que os valores variaram mais em relação à média, o que pode 

representar oscilações na valoração do produto no mercado ou redução na demanda (Figura 2). 

 

Figura 2 – Evolução dos valores da produção de carvão vegetal em relação à média no período de 2000 a 

2012. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
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Em relação aos principais municípios produtores de carvão vegetal, foi verificado que a 

somatória dos valores dos dez mais produtivos foi de 3.142.111,00 toneladas, correspondendo a 

89% da produção de toda a mesorregião. Os municípios de Paragominas e Dom Eliseu 

apresentaram as maiores taxas de produção para o período estudado, com valores de 1.718.397,00 

t e 330.698,00 t, respectivamente, sendo a menor produção observada, no município de Abel 

Figueiredo, com valor de 66.769,00 t (Tabela 2). 

Vale ressaltar, que Paragominas foi responsável por mais de 50% da produção total da 

mesorregião no período estudado, mostrando a relevância da atividade na economia deste 

município. 

Ocupando a quarta posição no ranking (Tabela 2) é importante destacar o município de 

Marabá, por causa do polo produtor de gusa de mercado de Marabá (FERREIRA, 2006), localizado 

próximo ao distrito de extração de minério do Carajás. Este fato torna as atividades extrativistas e 

silviculturais mais importantes no município, mas sua produção ainda não é suficiente para atender 

mais de 10% da demanda da mineradora, sendo necessária a utilização de resíduos de serraria e de 

agropecuária, além da importação de outros municípios e estados (FERREIRA, 2006). 

 

Tabela 2 – Ranking dos dez municípios mais produtores de Carvão Vegetal e valor gerado em 12 anos de 

extrativismo. 

MUNICÍPIOS CARVÃO VEGETAL (t) 

Paragominas 1.718.397,00 

Dom Eliseu 330.698,00 

Itupiranga 226.450,00 

Marabá 220.264,00 

Ulianópolis 172.355,00 

Rondon do Pará 150.587,00 

Eldorado dos Carajás 111.180,00 

São Geraldo do Araguaia 72.932,00 

Parauapebas 72.479,00 

Abel Figueiredo 66.769,00 

TOTAL 3.142.111,00 

 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

3.2 Produção e Valor da Lenha 
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A produção total de lenha no período de 2000 a 2012 foi de 50.199.577,00 m3, o que reforça 

a importância e o potencial desta atividade. Além disso, a região apresentou uma receita de R$ 

739.281,00 para o mesmo período. Os valores médios de produção e de arrecadação foram 

3.735.687,00 m3 e R$ 53.906,00, respectivamente. A produção ao longo do período monitorado 

variou 14,43% e a receita 47,16% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Produção e Receita total em 12 anos de extração de lenha no Estado do Pará. 

PRODUÇÃO E RECEITA DE LENHA 

 2000-2012 Média S CV (%) 

PRODUÇÃO (m3) 50.199.577,00 3.735.687,00 538.874,57 14,43 

RECEITA (R$) 739.281,00 53.906,00 25.421,09 47,16 

Onde: S= Desvio Padrão; CV %= Coeficiente de Variação 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

A produção de lenha ao longo dos 12 anos apresentou menor variação em comparação com 

a produção de carvão vegetal. O ano de 2002 foi o que apresentou maior produção de lenha, com 

o total de 5.063.476,00 m3, a menor produção foi constatada no ano de 2012 com apenas 

3.125.592,00 m3 de lenha, representando uma queda de aproximadamente 38%. Entre 2003 e 2008 

observou-se maior proximidade da produção em relação à média, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Evolução da produção de lenha de 2000 a 2012 no Estado do Pará. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
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A receita anual de lenha variou bastante ao longo dos 12 anos, apresentando maior 

arrecadação em 2002, com valor correspondente a R$ 127.053,00. A menor arrecadação foi vista 

no ano seguinte (2003) R$ 35.015,00 (Figura 4). Essa queda na receita pode ter ocorrido devido à 

instabilidade do valor do produto no mercado. 

 

Figura 4 – Evolução dos valores da produção de lenha no período de 2000 a 2012. 

 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
 

A somatória dos valores dos dez municípios mais produtivos foi de 6.510.295,00 m3, 

correspondente a pouco mais de 12% da produção de toda a mesorregião. Em relação aos principais 

municípios produtores de lenha, foi verificado que Novo Repartimento e Paragominas 

apresentaram as maiores taxas de produção durante o período estudado, com valores de 

1.178.882,00 m3 e 1.042.387,00 m3, respectivamente, sendo a menor produção observada, no 

município de São G. do Araguaia, com valor de 213.800,00 m3 (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Ranking dos dez municípios mais produtores de lenha e valor gerado em 12 anos de 

extrativismo. 

MUNICIPIO LENHA (m3) 

Novo Repartimento 1.178.882,00 

Paragominas 1.042.387,00 

Breu Branco 905.982,00 

Redenção 902.197,00 

Conceição do Araguaia 764.186,00 

Santana do Araguaia 471.376,00 
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Piçarra 397.128,00 

Marabá 349.000,00 

Rondon do Pará 285.357,00 

São G. do Araguaia 213.800,00 

TOTAL 6.510.295,00 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

 

4. CONCLUSÕES  

 Com base nos resultados, para o período estudado, concluiu-se que: 

 A mesorregião do sudeste paraense pode ser considerada de grande importância para a 

economia do estado no setor de extração vegetal durante o período estudado (2000-2012), 

pois foi responsável por mais de 90% da arrecadação estadual de lenha e carvão vegetal. 

 

 Os principais municípios produtores de lenha e carvão vegetal no período estudado foram 

Novo Repartimento e Paragominas, se apresentando como uma atividade de importância 

econômica para estes municípios. 

 

 A exploração de carvão vegetal e lenha têm comportamento produtivo e comercial distintos 

na mesorregião, ou seja, são produções e arrecadações de valores diferentes. Além disso, a 

heterogeneidade é notória dentro dos municípios produtores da região. 
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RESUMO 

 

As relações sociais e ambientais atuais estão inseridas no contexto das mudanças climáticas 

globais. Dentre as consequências destas mudanças os desastres naturais são cada vez mais intensos 

e frequentes. A Organização das Nações Unidas define os desastres naturais como as consequências 

dos impactos, danos e prejuízos provenientes de fenômenos naturais extremos ou intensos sobre 

um sistema socioeconômico, que excedem à capacidade do sistema afetado em eliminar ou 

conviver com o impacto. Na Amazônia as ocorrências de inundações são frequentes. A área de 

estudo corresponde a sede urbana da cidade de Santarém. O objetivo foi identificar e analisar as 

estratégias de adaptação utilizadas para diminuir perdas referentes a inundação lenta. A 

metodologia inclui uso de grupo focal, sensoriamento remoto, observação direta e critérios de 

avaliação das medidas estruturais de acordo com Smit e Plifosova (2003). Os resultados apontam 

para a importância da compreensão das medidas de adaptação para a formulação de políticas 

públicas e melhoria da gestão de riscos e desastres 

 

Palavras-chave: Adaptação, Inundação Gradual, Santarém  

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As inundações, juntamente com os incêndios florestais, são os desastres mais frequentes 

que ocorrem na região Amazônica. Os condicionantes naturais climáticos e geomorfológicos de 

um dado local (ex. quantidade e a intensidade da precipitação; forma, declividade e curvatura do 

relevo; tamanho e forma da bacia) são determinantes na frequência de ocorrência, tipologia e 

dinâmica do escoamento superficial de processos de inundações (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007). Os fatores antrópicos que contribuem para a extensão das áreas urbanas sujeitas a risco de 

inundação na Amazônia são, além dos fatores físicos supracitados, o estabelecimento de cidades 

sem prévio planejamento urbano e regional, e a falta de infraestrutura urbana (SZLAFSZTEIN, 

2012). 

 Os desastres se configuram com danos humanos e infraestruturais após uma situação de 

risco potencial. O estado do Pará concentra 43% dos danos totais referentes as inundações lentas 
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da região Norte. O número de pessoas desalojadas corresponde a 49% e o número de pessoas 

desabrigadas corresponde 40%. 

 Santarém localiza-se na mesorregião do Baixo Amazonas, na qual se concentra os eventos 

relacionados com eventos hidrometeorológicos (FONSECA e SZLAFSZTEIN, 2013). A média da 

precipitação anual é de 1900-2100 mm, e os meses de fevereiro, março e abril representam o 

trimestre mais chuvoso na área de estudo (SIPAM, 2009). 

 O ano de 2009 foi marcado por eventos inundação lenta que afetaram o maior número de 

bairros até o momento. Desde a década de 1930 monitora-se o nível fluvial na confluência dos rios 

Tapajós e Amazonas na estação fluviométrica de Santarém (código: 17.900.000) de 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA). O acompanhamento do nível do rio é feito 

pela Companhia das Docas do Pará de Santarém (CDP) e a aquisição dos dados das cotas fluviais 

a partir da régua linimétrica instalada em frente ao porto. 

 O ano de 1953 corresponde ao registro mais antigo considerado como a primeira “grande 

cheia” com cota de 770 cm, quando afetou o bairro Centro. Nota-se que a forma de enfrentar os 

transtornos de mobilidade ocasionados pelo alagamento das ruas era a utilização de tablados de 

madeira para facilitar o acesso às lojas do comércio. Essas medidas para minimizar e mitigar os 

impactos das inundações são historicamente utilizadas. As chamadas medidas de adaptação são 

aquelas de médio e longo prazo e que estabelecem mudanças estruturais ou institucionais (MILLER 

et al., 2010; BIRKMANN, 2011). Nesse sentido o objetivo desse trabalho é identificar e avaliar as 

medidas de adaptação existentes na sede urbana de Santarém. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 Santarém localiza-se na confluência no Rio Amazonas e Tapajós. A sede urbana da cidade 

está localizada nas coordenadas geográficas 02° 25”30”S e 54° 42”50”W. A população da sede é 

de aproximadamente 215.790 habitantes (73% da população total do município) (IBGE, 2011). Os 

bairros Área Verde, Caranazal, Centro, Mapiri, Maracanã, Maracanã I, Pérola do Maicá, Uruará 

foram escolhidos para realizar o estudo (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 

2.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As medidas de adaptação foram identificadas através de questionamentos durante a 

atividade de grupo focal, através de sensoriamento remoto, observação direta e entrevista 

semiestruturada com a Secretaria de Infraestrutura. As atividades de grupos focais ocorrem na sede 

das associações de bairros com stakeholders locais. O sensoriamento remoto foi utilizado para 

identificar estruturas com caráter espacial amplo, que são passíveis de reconhecimento na foto 

aérea. A observação direta foi realizada durante o trabalho de campo nos meses compreendido 

entre agosto e setembro de 2012 em que foram identificadas as medidas estruturais utilizada em 

residências e áreas comerciais. A entrevista semiestruturada com o Secretário de Infraestrutura foi 

para a compreensão das motivações e cronologia de construções das obras públicas que agem como 

contenção das inundações. 

 A identificação e análise das medidas de adaptação seguem os atributos sugeridos por Smit 

e Plifosova (2003): tipo de sistema (Individual/Coletiva), o tipo de investimento (Público/Privado), 
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o tempo em relação à ameaça (Antecipatória/Responsiva), o escopo temporal (Curto tempo/Longo 

tempo), o escopo espacial (Localizado/Amplo), o objetivo (Aceitar perdas/Diminuir 

perdas/Mudar), a forma (estrutural/não estrutural), e o desempenho (temporário/permanente). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Ao total foram identificadas 9 medidas de adaptação. Foram classificadas como de 

incentivo individual e coletivo, de investimento público e privado, de caráter antecipatório e 

responsivo em relação à ameaça, de escopo temporal de longo prazo, e escopo espacial localizado 

ou amplo, possuem o objetivo de diminuir perdas ou mudar de local de risco, e são medidas 

estruturais de desempenho permanente (Quadro 1). Para os bairros Aldeia e Centro, a medida de 

adaptação mais antiga é um dique localizado na orla da cidade (Figura 2). A construção deste inicia 

na década de 1950 sendo a última intervenção no ano de 2011. Houveram sucessivas intervenções 

na estrutura e no projeto nas décadas seguintes 

Os estabelecimentos comerciais do bairro Centro utilizaram como medidas de adaptação 

em 2009 e 2012 colocações de tijolos na entrada das lojas. No bairro Caranazal e Mapiri as medidas 

de adaptação tomadas foram as edificações de casas de palafita (iniciativa individual), e a 

construção e manutenção de um dique que margeia parte destes bairros (iniciativa coletiva e 

investimento público) que teve seu início nas obras do PAC6 e em 2009 terminou a primeira etapa 

da terraplanagem e estruturação. O dique contempla toda a região de contato entre a região de 

planalto e de planície de inundação e vai desde a rua Rui Barbosa no bairro do Mapiri até a rua 

Carajás no bairro do Caranazal. 

No bairro Maracanã, as casas situadas na margem do Lago Papucu são afetadas nos 

períodos de enchente e inundação do rio. Neste bairro são utilizadas como medidas de adaptação a 

construção de palafitas e o levantamento do piso da casa. No bairro Área Verde foram construídas 

pontes para acesso às residências, marombas e o levantamento da altura da casa. No bairro Uruará 

houve investimento público para a construção do dique via incentivo do PAC. As medidas 

individuais de adaptação são a construção de palafitas (Figura 3). 

                                                         
6 PAC: Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal 
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Quadro 1 – Quadro com as medidas de adaptação analisadas na área de estudo 

 
        Fonte: Andrade (2014). 

 

Figura 2 – Etapas de construção do dique de Aldeia e Centro 

 

Fonte: Andrade, 2014. 
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Figura 3 – Exemplos de medidas de adaptação na área de estudo, à esquerda o dique no bairro Centro e à 

direita casa em palafitas com ponte de acesso nos períodos de inundação no bairro Área Verde 

  
Fonte: Autores, 2012 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

As inundações lentas afetando as áreas urbanas tem se tornado recorrente no país. A 

magnitude e intensidade de eventos extremos de inundação tem aumento nos últimos anos na 

Amazônia. Em Santarém entre a década de 50 e o ano de 2009 não havia amplas consequências na 

sede urbana. Após este último evento extremo uma gama de medidas de adaptação tem sido 

sucessivamente tomada tanto por investimento público quanto privado. A finalidade dessas 

medidas é para diminuir perdas materiais uma vez que as habitações analisadas estão localizadas 

em áreas expostas ao risco de inundação lenta. A compreensão da adaptação e sua importância para 

a gestão de desastres pode ser utilizada em políticas públicas para reduzir perdas. 
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RESUMO  

 

Os sistemas pedoquímicos do Latossolo Amarelo distrófico (LAd) e Latossolo Amarelo distrófico 

endoconcrecionário (LAdc) possuem reação ácida, textura arenosa, franco-arenosa, capacidade de 

troca de cátions efetiva (CTCe) de 1,5 cmolc kg-1 e 1,94 cmolckg-1, respectivamente. Os 

semivariogramas de K, Ca, Na, Mg, Mn, Cu, Zn no LAd, K, Ca, Na, Mg, Mn, Cu, Zn no LAdc 

ocorreram com variação aleatória relativa menor que 100%,portanto essas feições têm dependência 

espacial. Esses semivariogramas foram controlados pelo processo pedogenético da adição de 

cátions pela mineralização da matriz biogeoquímica da liteira e pela adição de elementos na matriz 

hidrogeoquímica da precipitação interna e escoamento pelo tronco. Os cátions de H+ e Fe2+ tiveram 

controle pedoquímico pela acidez do solo e goethita. Os semivariogramas do estoque de Al, Na, 

Fe, Cu no LAd, e Ca e Mg no LAdc ocorreram com variação aleatória relativa de 100%, indicando 

ausência de dependência espacial. Nos semivariogramas de Na, Ca e Mg os controles foram 

biogeoquímicos através da mineralização e hidrogeoquímicos via precipitação interna e 

escoamento pelo tronco.  

 

Palavras-chave: Atributos químicos do solo. Geoestatística. Latossolo Amarelo. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O estudo da variabilidade espacial dos atributos do solo permite a interpretação e a projeção 

de importantes resultados, podendo indicar alternativas de uso e possibilitar melhor compreensão 

dos atributos edáficos, pois o material de origem dos solos não é uniforme, devido principalmente 

às diferenças com relação à dureza, composição química e cristalização, as quais estão associadas 

as condições de relevo, clima e organismos (SOUZA et al., 2010; SILVA NETO et al., 2012). A 
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indicação de uma densidade de amostragem considerada ideal, se mostra eficaz, visto que, as 

propriedades do solo têm variação natural no espaço devido os componentes pedogenicos, e se as 

práticas de manejo forem levadas em consideração, essa variação pode aumentar (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Estudos mostram como a melhoria da precisão do mapeamento é altamente influenciada 

pela forte correlação da matéria orgânica com variáveis auxiliares, e que essas variáveis podem 

auxiliar em estimativas mais precisas que devem ser avaliadas através de ambientes diferentes 

(HENGL et al., 2004; LI, 2010). 

 Considerando-se a pedoquímica dos ecossistemas de Virola surinamensis (Rol.) Warb. 

(VSU) e floresta sucessional (FSU) elaborou-se a seguinte questão: Qual o modelo que explica a 

manutenção e armazenamento de K, Ca, Mg, Mn, Cu e Zn no espaço pedoquímico dos horizontes 

superficiais (0-20 cm) nos ecossistemas? 

 Na tentativa de responder a essa questão científica, elaborou-se a seguinte hipótese: se a 

magnitude da disponibilidade de elementos químicos depende da existência de minerais 

precursores no espaço pedoquímico, e sabendo-se que os minerais dominantes têm baixo teor de 

elementos químicos tróficos, logo esse fenômeno induz dependência no modelo de dispersão 

superficial da matriz biogeoquímica como elementos químicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Ecossistemas 

 O estudo foi realizado em dois ecossistemas, um de Virola surinamensis (Rol.) Warb. 

(VSU), localizado nas nascentes do rio Ananí (1º18’14'’ S, 48º26’47'’ W), com densidade de 

plantio de 400 árvores por ha-1 em espaçamento 5 x 5 m, com 26 anos de idade. O sub-bosque do 

VSU apresenta predominância de Pariana campestris (Poaceae) e pioneiras como Tapirira 

guianensis e Vismia guianensis.  

O ecossistema Floresta Sucessional (FSU) localizasse ao norte do rio Ananí (1o18'6'' S, 

48o26'35'' W) onde desenvolveu-se exploração seletiva de madeira que aconteceu até o início da 

década de 70. Na subpopulação de espécies arbóreas as mais importantes foram: Pouroma 

guianensis com índice de valor de importância (IVI) de 27,41%, Couratari oblongifolia com 

19,12%, Fagara guianensis com 9,65%, e Symphonia globulifera com 8,59%. 
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 O solo do ecossistema de VSU foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico (LAd) e 

o do ecossistema de floresta sucessional de tabuleiro costeiro como Latossolo Amarelo distrófico 

endoconcrecionário (LAdc).  

Em solos de tabuleiros costeiros, resultados similares foram constatados para a 

mineralogia da fração argila nas classes de LAd e LAdc, com predomínio da caulinita entre 70 a 

90% (JACOMINE, 2001). 

  

2.2  Procedimento de Amostragem 

A amostragem de solos nos ecossistemas VSU e FSU foi realizada sistematicamente em 

malha quadrada (PETERSSEN & CALVIN, 1996), onde cada ponto de coleta foi determinado 

pelas interseções das coordenadas x e y, distando entre elas 10 m, com profundidade de 20 cm, 

totalizando 40 unidades de amostras por ecossistema (Figura 1). 

Adicionalmente, em cada ecossistema VSU e FSU foi estabelecida uma trincheira no centro 

da malha quadrada (Figura 1) para obtenção de amostras do solo referentes aos horizontes genéticos 

em triplicata, onde foram analisadas as características químicas. 

 

Figura 1-Esquema amostral de malha regular com 40 unidades, onde cada ponto coordenado (x, y) 

corresponde a uma amostra coletada a 20 cm de profundidade.    
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As frações granulométricas areia, silte e argila foram obtidas com o método da pipeta 

(CLAESSEN et al., 1997). 

As análises químicas para K, Na, Mn, Fe, Cu e Zn foram realizadas utilizando-se a solução 

extratora Mehlich I, chamada também solução extratora duplo-ácido, constituída pela mistura de 

HCl[0,05M] + H2SO4[0,0125M], referente a 10 g de Terra Fina Seca ao Ar - TFSA (SILVA, 1999). 

Após o procedimento de extração, determinou-se as concentrações a partir da solução-extrato. O 

K e Na foram quantificados via fotometria de chama e os elementos Mn, Fe, Cu e Zn foram 

determinados via espectrofotometria de absorção atômica (SILVA, 1999). 

A acidez potencial (H+ + Al3+) nas amostras da matriz pedoquímica foi determinada com 

solução de acetato de cálcio e titulação alcalinimétrica (NaOH 0,025 M) do extrato (SILVA, 1999). 

Com base nos resultados das análises, foram calculadas as somas de bases (SB), capacidade de 

troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V%). 

Com procedimentos de geoestatística aplicada, elaborou-se mapas de isoteores para os 

elementos K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu e Zn no horizonte superficial (0-20 cm) dos sistemas 

pedoquímicos de Latossolo Amarelo distrófico (LAd) e Latossolo Amarelo distrófico 

endoconcrecionário - LAdc (DAVID, 1977). 

A dependência espacial entre as amostras contíguas ou vizinhas foram mensuradas através 

da semivariância estimada pela equação abaixo descrita por Warrick et al. (1986).  

 

]h)+xZ(-)x[Z(
) N(h 2

1
 = (h)

2

ii

N(h)
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onde: (h)= semivariância da variável estudada; N(h)= número total de pares de dados que são separados 

pela distância (h); Z(xi)= representa os valores observados da variável regionalizada como concentração ou 

armazenamento do cátion; e Z(xi + h)= valores da variável regionalizada no local xi + h. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A saturação de alumínio indicada pelo valor m (%), variou de 87 a 94% em ambos os 

sistemas pedoquímicos estudados, o que deu suporte ao processo de lixiviação de bases trocáveis 

(Tabela 1). Esses resultados foram coerentes com valores encontrados em latossolos de regiões 

tropicais (SANCHEZ, 1976). 
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Ocorreu baixa capacidade efetiva de troca de cátions (CTCe) devido a dominância da 

caulinita, associada ao elevado índice de saturação de Al. A tolerância ao efeito tóxico desse cátion 

pode ter ocorrido em virtude da complexação do Al no horizonte orgânico superficial. 

Os valores relativos do Al determinam o caráter álico dessas unidades de sistemas 

pedoquímicos e contribuem de 9 a 10% na CTC no LAd e de 19 a 25% no LAdc (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultados analíticos de pH, em água (pH1) e em KCl (pH2), alumínio (Al3+), cátion hidrogênio 

(H+, cmolc.kg-1), soma de bases(S, cmolc.kg-1); capacidade de troca de bases (CTC, cmolc.kg-1), capacidade 

de troca de base efetiva (CTCe, cmolc.kg-1), saturação de bases (V%) e saturação de alumínio (m%) das 

matrizes pedoquímicas de Latossolo Amarelo distrófico (LAd) e LatossoloAmarelo distrófico 

endoconcrecionário (LAdc) na região de tabuleiros costeiros no baixo rio Benfica, Amazônia oriental 

 

Nº 

pH 

(H2O) 

pH  

(KCl) 
Al H S CTC CTCe V (%) 

m    

(%) 

pH 

(H2O) 

pH  

(KCl) 
Al H S CTC CTCe 

V 

(%) 

m    

(%) 

LAd (VSU) LAdc (FSU) 
1 5,1 4,6 0,98 8,33 0,14 9,45 1,12 1,50 87,40 4,3 4,2 1,62 10,24 0,23 12,09 1,85 1,90 87,57 

2 4,7 4,6 1,18 9,17 0,30 10,64 1,48 2,78 79,89 4,3 4,4 1,62 10,05 0,14 11,81 1,76 1,20 91,96 

3 4,3 4,4 1,47 9,80 0,25 11,52 1,72 2,16 85,51 4,3 4,3 1,76 10,69 0,16 12,61 1,92 1,25 91,83 

4 4,5 4,2 2,06 13,97 0,34 16,37 2,40 2,06 85,91 4,2 4,3 1,72 10,93 0,22 12,86 1,94 1,69 88,76 

5 4,4 4,5 1,13 9,17 0,34 10,63 1,47 3,19 76,87 4,2 4,4 1,42 9,12 0,10 10,64 1,52 0,97 93,24 

6 4,3 4,4 1,47 8,82 0,15 10,44 1,62 1,42 90,86 4,1 4,2 1,96 10,88 0,18 13,02 2,14 1,38 91,62 

7 4,6 4,5 1,32 9,17 0,21 10,70 1,53 1,96 86,34 4,4 4,3 1,57 9,70 0,17 11,45 1,74 1,53 89,97 

8 4,4 4,5 1,37 8,82 0,29 10,49 1,66 2,79 82,43 4,1 4,4 1,96 11,22 0,14 13,32 2,10 1,04 93,43 

9 4,5 4,5 1,96 7,94 0,23 10,13 2,19 2,31 89,35 4,0 4,2 2,21 11,13 0,19 13,52 2,40 1,42 92,00 

10 4,4 4,5 1,27 9,02 0,33 10,63 1,60 3,15 79,19 4,2 4,2 1,86 10,78 0,25 12,90 2,11 1,96 88,07 

11 4,4 4,4 1,13 8,23 0,25 9,61 1,38 2,63 81,69 4,2 4,4 1,27 9,36 0,11 10,74 1,38 0,98 92,34 

12 4,5 4,2 1,37 8,72 0,20 10,29 1,57 1,90 87,55 4,3 4,2 1,96 11,18 0,13 13,27 2,09 1,00 93,67 

13 4,3 4,3 1,57 9,95 0,19 11,71 1,76 1,64 89,08 4,1 4,2 1,76 10,49 0,18 12,43 1,94 1,43 90,87 

14 4,3 4,4 1,32 9,07 0,22 10,61 1,54 2,06 85,80 4,2 4,1 2,16 10,83 0,14 13,13 2,30 1,06 93,94 

15 4,4 4,3 1,42 10,00 0,20 11,62 1,62 1,69 87,85 4,2 4,4 1,72 9,95 0,25 11,92 1,97 2,10 87,28 

16 5,2 4,4 1,23 12,11 0,19 13,52 1,42 1,42 86,45 4,3 4,3 1,72 10,05 0,17 11,94 1,89 1,46 90,76 

17 4,4 4,4 1,37 8,82 0,21 10,41 1,58 2,04 86,63 4,1 4,3 1,86 9,90 0,18 11,95 2,04 1,53 91,04 

18 4,4 4,4 1,18 8,97 0,26 10,41 1,44 2,50 81,89 4,4 4,5 2,06 11,57 0,26 13,88 2,32 1,84 88,97 

19 4,7 4,5 1,13 11,76 0,20 13,09 1,33 1,49 85,23 4,2 4,3 1,76 10,00 0,17 11,93 1,93 1,38 91,44 

20 4,3 4,4 1,37 9,17 0,17 10,71 1,54 1,59 88,99 4,0 4,0 2,25 11,67 0,20 14,12 2,45 1,39 92,01 

21 4,6 4,5 1,08 8,58 0,19 9,85 1,27 1,95 84,90 4,2 4,2 2,21 11,96 0,15 14,31 2,36 1,02 93,80 

22 4,8 4,6 1,27 9,31 0,21 10,80 1,48 1,93 85,93 4,2 4,2 1,62 10,24 0,20 12,06 1,82 1,66 88,98 

23 4,5 4,4 1,32 8,97 0,19 10,49 1,51 1,84 87,26 4,2 4,3 1,57 9,75 0,17 11,49 1,74 1,47 90,29 

24 4,3 4,6 1,27 8,63 0,13 10,03 1,40 1,26 90,99 4,1 4,3 1,86 10,20 0,21 12,27 2,07 1,74 89,71 

25 4,3 4,4 1,18 8,58 0,21 9,96 1,39 2,11 84,81 4,4 4,3 2,55 15,44 0,22 18,21 2,77 1,19 92,16 

26 4,4 4,4 1,23 8,58 0,17 9,97 1,40 1,66 88,08 4,5 4,3 1,67 10,49 0,24 12,40 1,91 1,94 87,38 

27 4,5 4,5 1,18 9,02 0,16 10,35 1,34 1,54 88,04 4,6 4,4 1,37 9,90 0,21 11,48 1,58 1,84 86,67 

28 4,3 4,4 1,27 8,82 0,23 10,33 1,50 2,25 84,55 4,2 4,3 1,57 9,61 0,16 11,34 1,73 1,44 90,60 

29 4,5 4,5 1,08 8,48 0,15 9,70 1,23 1,50 88,09 4,2 4,2 1,91 10,44 0,22 12,57 2,13 1,72 89,86 

30 4,7 4,3 1,37 11,76 0,15 13,29 1,52 1,13 90,11 4,1 3,9 1,96 11,96 0,23 14,15 2,19 1,65 89,36 

31 4,3 4,4 1,23 9,31 0,20 10,74 1,43 1,89 85,76 4,4 4,2 1,62 12,94 0,27 14,83 1,89 1,85 85,47 

32 4,1 4,4 1,37 8,92 0,23 10,53 1,60 2,22 85,45 4,3 4,2 1,96 10,54 0,21 12,71 2,17 1,62 90,47 

33 4,2 4,3 1,42 9,17 0,16 10,75 1,58 1,51 89,73 4,6 4,1 1,76 13,82 0,18 15,77 1,94 1,13 90,80 

34 4,2 4,4 1,42 9,56 0,17 11,15 1,59 1,52 89,37 4,2 4,2 1,91 10,54 0,13 12,58 2,04 1,06 93,50 

35 4,2 4,3 1,42 8,48 0,25 10,15 1,67 2,45 85,14 4,2 4,3 1,67 10,10 0,15 11,92 1,82 1,29 91,53 

36 5,1 4,4 1,18 11,91 0,18 13,26 1,36 1,33 86,97 4,1 4,1 1,96 10,64 0,23 12,83 2,19 1,79 89,54 

37 4,2 4,4 0,98 8,53 0,24 9,74 1,22 2,42 80,63 4,9 4,4 1,47 12,99 0,19 14,65 1,66 1,32 88,36 

38 4,3 4,5 1,23 8,58 0,22 10,02 1,45 2,16 85,01 4,2 4,2 2,21 10,64 0,17 13,01 2,38 1,30 92,86 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

566 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

39 4,4 4,4 1,30 9,50 0,18 10,92 1,48 1,63 87,71 4,3 4,3 1,57 9,66 0,16 11,38 1,73 1,38 90,91 

40 4,4 4,4 1,30 9,60 0,20 11,06 1,50 1,82 86,49 4,2 4,3 1,72 10,05 0,19 11,95 1,91 1,55 90,24 

med 4,5 4,4 1,31 9,38 0,21 10,90 1,52 1,96 86,00 4,3 4,3 1,81 10,79 0,19 12,79 2,00 1,46 90,58 

SD 0,2 0,1 0,21 1,24 0,05 1,33 0,23 0,50 3,20 0,2 0,1 0,27 1,25 0,04 1,43 0,28 0,31 2,10 

CV (%) 5,6 2,2 15,99 13,22 24,78 12,22 14,89 25,60 3,72 4,1 2,8 14,75 11,60 22,21 11,16 13,88 21,12 2,32 

Min 4,1 4,2 0,98 7,94 0,13 9,45 1,12 1,13 76,87 4,0 3,9 1,27 9,12 0,10 10,64 1,38 0,97 85,47 

Max 5,2 4,6 2,06 13,97 0,34 16,37 2,40 3,19 90,99 4,9 4,5 2,55 15,44 0,27 18,21 2,77 2,10 93,94 

Mediana 4,4 4,4 1,29 9,02 0,20 10,57 1,50 1,92 86,40 4,2 4,3 1,76 10,52 0,18 12,58 1,94 1,44 90,78 

(*) CTC=capacidade de troca de cations; V=saturação de bases (%); m=saturação de Al (%). 

 

Nos sistemas pedoquímicos ocorreu baixa capacidade efetiva de troca de cátions (CTCe) 

devido a dominância da caulinita, associada ao elevado índice de saturação de Al. A tolerância ao 

efeito tóxico desse cátion pode ter ocorrido em virtude da complexação do Al no horizonte orgânico 

superficial. Em uma análise global na Amazônia brasileira, McGrath et al. (2001) revelaram que 

as concentrações de Ca em latossolos (LA’s) e argissolos (PV’s) distróficos possuem valores 

extremamente baixos e influenciam negativamente na produtividade dos ecossistemas. 

A feição do armazenamento de Ca e Mg no LAd ocorreu com dependência espacial, 

expressa pelos modelos de semivariância exponencial e gaussiano, respectivamente (Tabela 2). 

Pode-se explicar o controle da autocorrelação pelo fluxo da matriz biogeoquímica na liteira, 

associado a adição de óxidos básicos, devido aos procedimentos de preparo e manejo da área. No 

LAdc os cátions Ca e Mg ocorreram sem dependência espacial devido ao fluxo misto da liteira. 

 

Tabela 2. Modelos de semivariância dos elementos químicos (cátion), ecossistemas, parâmetros do 

semivariograma: variação aleatória ou efeito pepita (Co), patamar (C), alcance (a), e coeficiente de 

determinação (r2), modelos da semivariância γ (h) e razão Co/(Co+C) ou magnitude relativa da variação 

aleatória do modelo (%). 

No 
Solo  

Ecossistema 
Cátion 

Parâmetros do Semivariograma 
r2 

Modelo            

 (h) 

Co/(Co+C) 

Co C a (m) (%) 

1 LAd-VSU Al3+ 0,04    aleatório 1,00 

2 LAdc-FSU Al3+ 0,06 0,02 23,03 0,82 gaussiano 0,75 

3 LAd-VSU H+ 0,02 1,21 15,56 0,72 esférico 1,00 

4 LAdc-FSU H+ 0,23 1,20 23,52 0,92 gaussiano 0,16 

5 LAd-VSU Na+ 4,20    aleatório 1,00 

6 LAdc-FSU Na+ 10,50 11,13 16,71 0,74 gaussiano 0,49 

7 LAd-VSU K+ 24,32 9,50 10,75 0,71 gaussiano 0,72 

8 LAdc-FSU K+ 24,00 40,20 21,32 0,86 gaussiano 0,37 

9 LAd-VSU Ca2+ 141,00 75,00 5,50 0,82 exponencial 0,65 

10 LAdc-FSU Ca2+ 44,00    aleatório 1,00 

11 LAd-VSU Mg2+ 12,16 3,80 14,19 0,87 gaussiano 0,76 
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12 LAdc-FSU Mg2+ 12,44    aleatório 1,00 

13 LAd-VSU Mn2+ 0,06 0,92 34,10 0,86 exponencial 0,06 

14 LAdc-FSU Mn2+ 0,64 0,49 41,76 0,79 gaussiano 0,57 

15 LAd-VSU Fe2+ 137,70    aleatório 1,00 

16 LAdc-FSU Fe2+ 3496,00 6808,00 23,80 0,88 gaussiano 0,34 

17 LAd-VSU Cu2+ 1,50    aleatório 1,00 

18 LAdc-FSU Cu2+ 0,25 0,19 15,60 0,87 gaussiano 0,57 

19 LAd-VSU Zn2+ 0,52 1,12 18,06 0,86 gaussiano 0,32 

20 LAdc-FSU Zn2+ 0,49 0,75 22,04 0,79 gaussiano 0,40 

 

O semivariograma do H no LAd foi ajustado ao modelo esférico, o que indica que esse 

cátion encontrou-se com agregação na distribuição espacial. Nesse solo a adição de óxidos básicos 

pela combustão da fitomassa na preparação da área foi fator importante no deslocamento de prótons 

no contexto do ciclo biogeoquímico e com possível influência na autocorrelação do estoque do 

hidrogênio. Resultados similares foram considerados por Vieira et al.,2011, indicando que a 

variabilidade espacial dos atributos físicos e químicos do solo possui relação direta com a 

manutenção da conservação dos mesmos. 

No caso da semivariância do armazenamento do Al no LAd ocorreu efeito pepita puro γ(h)= 

0,036, o que implicou a completa ausência de dependência espacial na distribuição desse cátion na 

matriz pedoquímica. 

A feição do K no LAd e LAdc foi evidenciada pelo modelo gaussiano, com a autocorrelação 

influenciada pela adição da matriz hidrogeoquímica na precipitação interna e escoamento pelos 

troncos. A adição de óxidos pela prática do manejo com queima de resíduos da fitomassa, e 

decomposição da fitomassa produzida nas limpezas do sub-bosque da área, pode ter influenciado 

a existência da autocorrelação 

  No sistema pedoquímico do LAd, o modelo de semivariograma do Na ocorreu 

aleatoriamente (efeito pepita puro) com (h)=4,2, o que reflete a ausência de dependência espacial 

dos valores de concentração do Na  área. Todavia, a feição de distribuição no LAdc é explicada 

pelo modelo ajustado gaussiano, que implica na dependência espacial dos valores de sódio na 

matriz pedoquímica, devido a diversidade funcional do ecossistema sucessional. O Mn no sistema 

pedoquímico LAd e no LAdc ocorreu com dependência espacial explicada pelos modelos 

exponencial e gaussiano, respectivamente. Esse fenômeno pode ser explicado por processos 
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pedogenéticos de adição via fluxo da matriz biogeoquímica na liteira. Essas feições também podem 

ser explicadas pelo controle da autocorrelação a partir do fluxo desse cátion na matriz 

biogeoquímica na liteira. A diversidade florística foi uma propriedade do ecossistema que pode ter 

funcionado como geratriz da dependência espacial de Mn, assumindo-se a hipótese de que ocorreu 

o fenômeno pedogeoquímico de adição de elementos químicos durante a sucessão vegetal, via 

fluxo de fitomassa deposicional (BUOL et al., 2003). 

O armazenamento do Cu no sistema pedoquímico do LAd, no ecossistema de VSU, ocorreu 

com ausência de dependência espacial ou efeito pepita puro. Esse fenômeno deve-se ao fluxo da 

matriz biogeoquímica na liteira que teve efeito como processo pedogenético de adição desse cátion 

no sistema pedoquímico. No LAdc do ecossistema FSU, esse cátion ocorreu com dependência 

espacial explicada pelo modelo gaussiano. Essa autocorrelação positiva foi devido a baixa 

heterogeneidade de fluxo deste elemento químico no ciclo biogeoquímico, via processo 

deposicional de fitomassa da Virola surinamensis (Rol.) Warb.  

O armazenamento do Zn no sistema pedoquímico LAd e LAdc ocorreu com modelos de 

acumulação diferencial, explicados pelo modelo gaussiano. A autocorrelação foi controlada pelo 

fluxo da matriz biogeoquímica na liteira via processo de mineralização desse cátion. 

O modelo de ocorrência do Fe no sistema pedoquímico do LAd no ecossistema VSU foi 

aleatório, sem dependência espacial. O fluxo da matriz biogeoquímica na liteira, quando 

mineralizado, formou estoques pedoquímicos com distribuição de autocorrelação nula, refletido no 

efeito pepita puro ajustado. No sistema pedoquímico LAdc do ecossistema FSU ocorreu a 

dependência espacial entre as amostras com agregação. Esse fenômeno resultou do efeito do fluxo 

da matriz biogeoquímica na liteira e do estoque de goethita na fração coloidal. 

  

4. CONCLUSÕES  

As características químicas do solo estudadas apresentaram estrutura de dependência 

espacial, em sua maioria, tendo com modelo gaussiano. A variabilidade espacial dos atributos 

químicos é menor do que a variabilidade espacial da textura do solo. O modelo exponencial e o 

modelo esférico representam, respectivamente, média e baixa continuidade desta inconstância 

espacial, já o modelo gaussiano, representa elevada continuidade da instabilidade espacial.  
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RESUMO 

 

A atividade minerária cresce continuamente no Estado do Pará, sobretudo a extração de bauxita, 

matéria prima para produção de alumínio, gerando renda a população regional. No entanto, a 

mineração ocasiona sérios impactos ambientais, como a supressão da vegetação nativa e 

modificação do solo subsuperficial. Esses danos devem ser legalmente recuperados e, neste 

sentido, algumas técnicas têm sido empregadas para acelerar o processo de restauração florestal, 

sendo, o uso do topsoil (solo superficial), retirado da floresta antes do desmonte e extração no 

minério, uma técnica praticamente indispensável. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 

demostrar, por meio de uma revisão bibliográfica, a importância do topsoil e os principais fatores 

que vem afetando a sua qualidade no processo de transferência da floresta para áreas degradadas 

pela mineração de bauxita. As principais buscas foram realizadas no “Google Acadêmico”, 

“Periódicos Capes”, “Science Direct” e livros.  A qualidade do topsoil é afetado por vários fatores, 

como o tempo de estocagem antes do espalhamento para área de restauração, método de retira da 

floresta, incluindo uma espessura muito além do recomendável, sua origem (floresta primária, 

secundária ou pastagem) e o preparo do terreno para recepção do material orgânico. Portanto, o 

topsoil é uma importante fonte de propágulos, matéria orgânica e microrganismos, devendo ter 

uma gestão eficiente para que não comprometa a restauração florestal, diminuindo assim os custos 

e o tempo que o ecossistema seja considerado restaurado.  

 

Palavras-chave: Recuperação ambiental. Solo superficial. Sucessão florestal.  

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A mineração contribui significativamente para economia brasileira, gerando 

aproximadamente 2,2 milhões de empregos diretos (IBRAM, 2012). Neste cenário, o estado do 

Pará destaca-se por ser o principal produtor de bauxita do país, com cerca de 90% da produção 
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nacional (LIMA; NEVES, 2014). A bauxita é a matéria prima para produção de alumina e alumínio, 

tanto para fins refratários, químicos e principalmente metalúrgicos (IBRAM, 2012). 

No entanto, a legislação brasileira no seu 2° parágrafo do artigo 225 da Constituição Federal 

do Brasil de 1988 menciona que as empresas responsáveis pela exploração dos recursos minerais 

devem recuperar as áreas degradadas pela atividade. Além disso, em 1989 foi sancionado o decreto 

n° 97.632 que criou o Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD) para mineração, e tornou, 

dessa maneira, obrigação das mineradoras possibilitar condições necessárias para o 

reestabelecimento da vegetação local, com apresentação previa do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Nas últimas décadas, tem-se utilizado para restauração de áreas degradadas pela mineração 

de bauxita a devolução do solo superficial que foi retirado antes da extração do minério 

(SALOMÃO et al., 2007). O topsoil, como é denominado o solo superficial em inglês, é 

caracterizado como o horizonte A do solo que contém uma grande quantidade de sementes e outros 

propágulos, além de matéria orgânica nos mais variados estágios de decomposição e uma séria de 

microrganismos decompositores, considerados importantes no processo inicial de restauração de 

ecossistemas degradados (KOCH, 2007). 

Apesar disso, vários fatores podem influenciar a qualidade do topsoil, como a quantidade, 

origem do material orgânico, as condições de manuseio, o tamanho da cava de extração do minério 

e principalmente o tempo de estocagem, devendo ser distribuído nas éreas de restauração o mais 

rápido possível (MACDONALD et al., 2015a). Com isso, este trabalho tem como objetivo 

demostrar a importância do topsoil e os principais fatores que vem afetando a sua qualidade no 

processo de transferência da floresta para áreas degradadas pela mineração de bauxita. 

 

2. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica sobre a importância 

da utilização do topsoil para áreas degradadas pela mineração, enfatizando a mineração de bauxita. 

Para isso, fez-se uma pesquisa dos últimos 20 anos nos sites de busca científica “Google 

Acadêmico”, “Periódicos Capes” e “Science Direct” pesquisando em cada plataforma de busca, 

pelas palavras chave: “restauração”, “recuperação”, “mineração” e “solos superficial para 
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recuperação”, todas no idioma português e inglês, além disso, foi utilizou-se livros de editoras 

reconhecidas e confiáveis.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Processo de retirada do topsoil da floresta 

Alguns modelos têm sido aplicados para restaurar ambientes que foram degradados, 

predominando o plantio de mudas de diversas espécies (SALOMÃO et al., 2007; SILVA et al., 

2015), pois tem-se teoricamente uma maior garantia de sucesso das mesmas no sítio. No entanto, 

a indução da regeneração natural por meio da devolução do solo superficial (topsoil) é outro modelo 

utilizado para restaurar áreas degradadas de maneira integrada com o plantio ou isoladamente. Esse 

método também é simples, de baixo custo e muito eficaz, principalmente a regeneração natural 

assistida que consiste em pequenas interferências nas áreas em restauração visando acelerar o 

desenvolvimento das espécies (SHONO et al., 2007). 

O topsoil é uma palavra inglesa que significa solo superficial e é representado pelo 

horizonte A, o qual é constituído pelo banco de sementes, raízes gemíferas, brotações, matéria 

orgânica rica em nutrientes e microrganismos decompositores (SCHWENKE et al., 2000; 

SANTOS, 2010) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) – Topsoil a ser retirado da floresta e; B) Pilhas de topsoil que serão espalhadas em 

áreas total.  

Fonte: A) Adaptado de Macdonald et al., (2015a); B) Salomão (2015). 
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Antes da retirado do topsoil, faz-se o inventário florestal das espécies arbóreas, em seguida, 

após a autorização para supressão (corte raso), é realizo o resgate da fauna silvestre e a retirada das 

árvores mais grossas com o motosserra e pôr fim a retirada de toda a vegetação restante com trator 

esteira (Caterpillar D6 e, ou, D8). 

 Neste sentido, no Brasil há vários métodos de extração mineral a céu aberto, no entanto, o 

strip mining (extração em faixas) vem sendo amplamente utilizado pelas principais empresas de 

extração de bauxita no estado do Pará (LIMA, 2014; SALOMÃO, 2015). Esse método consiste na 

utilização de uma área em formato de faixas contínuas de diferentes tamanhos, onde o estéril e o 

topsoil são transferidos para uma faixa adjacente anteriormente trabalhada para o recebimento do 

solo superficial.  

 A retirada do solo superficial é realizada cerca de 20 a 30 cm de profundidade para 

recuperação de áreas degradadas pela mineração na Amazônia brasileira (LIMA, 2014), Austrália 

(KOCH et al., 2006; MACDONALD et al., 2015b) e em áreas de encostas de estradas (taludes) de 

alguns países europeus (RIVERA et al., 2012; 2014). No entanto, Fowler et al. (2015) em estudos 

realizados na floresta de Banksia da planície costeira da Austrália, encontraram elevada densidade 

de sementes germinadas nos cinco primeiros centímetros de profundidade do topsoil, em 

comparação a 5-10 cm, comprovando a elevada diluição das sementes por área em situações em 

que a retirada do solo superficial é espessa.  

 A medida que se aumenta a espessura de retirada do topsoil na floresta, a densidade de 

sementes diminui, no entanto, ainda sim, há sementes nas camadas subsuperficiais capazes de 

germinar quando em condições adequadas. Por essa questão, Scoles-Sciulla e DeFalco (2009) 

recomendam a retirada de duas ou três camadas finas do solo, devolvendo-as na área a ser 

restaurada em ordem, ou seja, iniciando-se pela camada mais profunda até a superficial. 

 Outro fator importante a ser considerado no processo de retirada do topsoil refere-se ao 

maquinário utilizado para supressão, pois em algumas situações a empresa utiliza máquinas mais 

potentes para derrubada de árvores mais grossas, ao invés de derrabá-las com motosserras, esses 

equipamentos mais potentes normalmente são mais pesadas e como consequência, compactam 

demasiadamente o solo, danificando assim banco de sementes e prejudicando a qualidade do solo 

superficial que será transferido para restauração (KLIMKOWSKA et al., 2010). 
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3.2. Tempo de estocagem e origem do topsoil 

O tempo de estocagem do topsoil pode comprometer o projeto de restauração de áreas 

degradadas (SANTOS, 2010; MACHADO et al., 2013). Neste sentido, recomenda-se que solo 

superficial seja utilizado o mais rapidamente possível, para que as sementes e outros propágulos 

não venham a perder viabilidade (KOCH, 2007; MACDONALD et al., 2015a). Estudos de 

Macdonald et al., (2015a) realizados em Alberta, Canadá, mostraram que, quando o solo superficial 

e transferido diretamente para o ecossistema a ser restaurado o número de espécies nativas é 

elevado. 

De acordo com Rivera et al. (2012) um dos fatores que determinam a diminuição da 

viabilidade das sementes quando o topsoil permanece estocado durante muito tempo é a incidência 

luminosa, temperatura e o enterramento das sementes. Segundo os autores, as sementes expostas a 

luz, nas pilhas de estoque, induzem as sementes a germinarem antes do tempo, em contrapartida, 

as sementes que ficam no interior das pilhas apresentam elevada probabilidade de morrerem 

soterradas e, ou, pela ausência de temperatura considerada adequada. 

Nascimento (2013), em pesquisa realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, 

encontrou velocidade de emergência de propágulos do topsoil superior em período chuvoso, 

recomendando que o estoque do solo superficial seja realizado no período seco, prolongando 

viabilidade das sementes e outras formas de vida. 

Apesar dos benefícios gerados pela transposição do topsoil, deve-se ter alguns cuidados 

com as espécies que virão a germinar, pois sementes de espécies exóticas, sobretudo herbáceas e 

gramíneas agressivas, podem inibir a germinação das nativas por meio da concorrência por recursos 

e espaço (FERREIRA et al., 2015), aumentando os custos com tratos culturais, levando assim, mais 

tempo para que o ecossistema seja considerado restaurado.  

Normalmente, o topsoil originário de pastagens, onde não há remanescentes florestais 

envolta, a densidade de gramíneas e herbáceas agressivas é alta (COSTA et al., 2013) e por esse 

motivo, não se recomenda a utilização desse solo superficial, mas sim outros métodos de 

restauração, como por exemplo, o plantio de leguminosas de rápido crescimento que proporcione 

matéria orgânica em demasia para o solo, melhorando as características químicas, biológicas e 

físicas do perfil. 
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3.3. Preparo da área para recepção do topsoil 

Antes da transferência do topsoil para o ecossistema a ser restaurado o terreno deve estar 

reconformado de maneira adequada, evitando-se o máximo processos erosivos pós transferência. 

Neste sentido, Guimarães et al. (2015) e Macdonald et al. (2015a) argumentam que a superfície 

seja irregular, rugosa, pois assim, confere ao terreno diversos aspectos positivos, tais como a 

retenção hídrica, diversidade de nichos ecológicos e temperaturas e intensidade luminosa em 

diferentes escalas, proporcionado condições específicas para determinado grupo de espécies. 

Além de evitar os processos erosivos, deve-se atentar também para que a compactação do 

solo não impeça o desenvolvimento inicial do sistema radicular, um dos principais problemas 

encontrados nas áreas de mineração em processo de restauração florestal (BORÜVKA et al., 2012). 

De acordo com Salomão (2015), a escarificação do solo de até um metro de profundidade vem 

sendo realizada na Mineração Rio do Norte, em Porto Trombetas, no município de Oriximiná, Pará, 

desde o ano de 1981, apresentando bons resultados. Segundo o autor, além da descompactação do 

solo, a escarificação profunda incorpora matéria orgânica nos horizontes subsuperficiais, 

melhorando as condições para o desenvolvimento radicular. 

 

3.4. O topsoil como subsídio para o início da sucessão florestal  

A concepção em se utilizar o topsoil para restauração de áreas degradas é fornecer 

condições para a germinação e desenvolvimento acelerado das espécies pioneiras exigentes de luz 

(além de proporcionar matéria orgânica e microrganismos), dando início a sucessão secundária. 

Esse grupo de espécies irá formar uma floresta inicial, com a geração do fechamento do dossel de 

maneira parcial ou total, criando um ambiente propício para o crescimento de outros grupos de 

espécies florestais, denominadas secundárias iniciais e clímax, que são tolerantes a sombra 

(BRANCALION et al., 2015). 

É interessante frisar que, a regeneração natural proveniente da transferência do topsoil 

ocasionará o surgimento de vários hábitos de vida, não se restringindo apenas as espécies arbóreas, 

mas também lianas, cipós e outras formas de ocupação do ecossistema, o que aumentará a sua 

complexidade e atrairá provavelmente uma diversidade de espécies animais que são responsáveis 

pela polinização e dispersão de sementes. Segundo Howe e Smallwood (1982), a dispersão das 

sementes pela fauna ocorre em cerca de 50 a 90% das espécies de árvores e arbustos nas florestas 

neotropicais, sendo considerados os “engenheiros” da floresta.   
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A sucessão ecológica pode seguir inúmeras trajetórias, sendo difícil prever as espécies que 

irão compor a estrutura da floresta no estágio final, até porque o ecossistema florestal é dinâmico 

e por mais que não haja interferências antrópicas diretas a composição florística tende a mudar em 

decorrência de alterações climáticas (PUTZ; REDFORD, 2010). 

A fisionomia de uma floresta em restauração é classificada em três fases: estruturação, 

consolidação e maturação. A fase de estruturação é constituída por espécies tipicamente pioneiras 

de crescimento rápido e que se encontravam no banco de sementes. As fases de consolidação e 

maturação caracterizam-se por apresentar respectivamente espécies secundárias iniciais 

(recobrimento do sub-bosque) e as clímaces que são normalmente árvores de dossel, produzindo 

frutos grandes e carnosos (BRANCALION et al., 2015). 

As primeiras espécies que surgem no sistema também podem ser denominadas facilitados, 

pois acumulam biomassa rapidamente e, no processo de crescimento competem por recursos 

naturais (água, luz e nutrientes) (MAGNAGO et al., 2015). 

De acordo com Selle (2007) a serapilheira é a principal via de nutrientes para o solo e deste 

para as plantas por meio da decomposição de microrganismos e da fauna edáfica, as quais irão 

melhorar as características físico-químicas do perfil. Além disso, a serapilheira pode ser utilizada 

no monitoramento das áreas anteriormente degradadas com um indicador de restauração florestal. 

 
4. CONCLUSÕES  

 Algumas considerações são essenciais e necessárias para melhora a gestão do topsoil em 

áreas degradadas pela mineração, dentre elas, destacam-se seis: 1) diminuição do tempo de 

estocagem do topsoil e, se possível, adequar o planejamento de exploração para a transferência 

imediatamente após a retirada da floresta; 2) não utilizar o topsoil de áreas de pastagem ou de 

capoeira em estágio inicial de sucessão; 3) estocagem do solo superficial em períodos menos 

chuvosos e a sua transferência para as áreas a serem restauradas no período inicial das chuvas; 4) 

utilização do solo superficial de maneira conjunta com plantio de mudas de espécies nativas e as 

técnicas de nucleação (galharias, transposição de galhadas, poleiros artificiais e naturais, 

semeadura a lanço, dentre outros), principalmente em áreas mais longínquas dos fragmentos 

florestais. 
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RESUMO  

 

Na atualidade, os sistemas agroflorestais (SAFs), apresentam-se como uma alternativa tecnológica 

sustentável para a Amazônia, pois oferecem inúmeras vantagens ecológicas, econômicas e sociais. 

O SAF agrega maior oferta e variedade de produtos com qualidade no mercado. O estudo busca 
comparar e avaliar, economicamente o cultivo do cacau em sistemas agroflorestais, como 

alternativa tecnológica de produção rural e verificar se os investimentos proporcionam 

rentabilidade financeira aos produtores da agricultura familiar da Região Amazônica. O estudo será 

realizado a partir de informações oriundas de planilhas de dados de custo de produção do plantio 

do cacau (Theobroma cacao L.) em sistemas agroflorestais, que resultam de ações de pesquisas 

realizadas nos últimos anos, bem como de experiências bem-sucedidas desenvolvidas por 

agricultores da região Amazônica.  A avaliação econômica será realizada, através de levantamento 

de dados de 1ha de plantio dos sistemas agroflorestais com cacau. Para a análise da viabilidade 

econômica dos SAFs serão utilizados os seguintes parâmetros econômicos: Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício-Custo (B/C) e Ponto de equilíbrio (PE). 

Realizar a análise de sensibilidade dos sistemas agroflorestais com cacau, com base nos resultados 

dos indicadores econômicos dos projetos.  Os resultados para VPL, TIR e RB/C, para o SAF1 

foram respectivamente, R$ 46.610,55, 39,48% e 3,75. Para o Ponto de Equilíbrio (PE) foi 

encontrado o valor de 26,66%. Os resultados obtidos para o SAF2 foram respectivamente, R$ 

104.469,42, 68.0% e 6,46. Para o Ponto de Equilíbrio (PE) foi encontrado o valor de 15,47%, que 

demonstra a quantidade mínima de produção, para que a receita se iguale aos custos. Com base nos 

resultados obtidos, constatou-se que o modelo de sistemas agroflorestais com cacau proposto neste 

trabalho apresenta-se viável economicamente para implantação. Os Sistemas Agroflorestais (SAF1 

e SAF2) apresentaram viabilidade econômica, mesmo diante aumento nos custos e/ou diminuição 

nas receitas em 10%. 

 

Palavras-chave: Investimento. Agrossilvicultura. Rentabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas Agroflorestais 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Para que seja revertido o atual processo de degradação da Amazônia, é necessário a adoção 

de medidas visando à ocupação racional da região e a ampliação do conhecimento científico, 

especificamente da pesquisa florestal e agropecuária. Na atualidade os sistemas agroflorestais 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

581 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

(SAFs), apresentam-se como uma alternativa tecnológica sustentável para a Amazônia, pois 

apresentam inúmeras vantagens ecológicas, econômicas e sociais. 

Segundo Steenbock e Vezzani (2013), o sistema agroflorestal é, portanto, um sistema vivo 

e, como tal, a sua configuração é na forma de redes dentro de redes; onde ocorrem os fluxos de 

energia e matéria, movidos pela energia solar; onde os elementos que compõem o sistema estão 

numa cooperação generalizada, interligados por alianças e parcerias; onde a diversidade imprime 

maior capacidade de funcionamento e orienta para a manutenção de um estado estável, mantendo 

(e até melhorando) a função do ecossistema. 

Para Caldeira e Chaves (2011), Sistemas Agroflorestais (SAFs) são uma forma que os 

agricultores encontraram para juntar produção agrícola e conservação florestal, gerando alimento 

e renda sem agredir a natureza, em equilíbrio com a dinâmica tropical. Além disso, podem ser uma 

importante ferramenta para a restauração de ecossistemas degradados.  

A importância ainda relativa dos SAF na Amazônia pode ser explicada pelo fluxo 

econômico principal estabelecido na região (pecuária). Todavia, os SAF já aparecem como fonte 

principal de renda em algumas propriedades. São competitivos com outras atividades 

desenvolvidas, pois, os agricultores preferem atividades que independem de capital devido à mão 

de obra ser barata e familiar, ou seja, atividades que demandam investimento alto, e constante de 

insumos externos perdem a competitividade. 

Segundo Silva Neto, et al (2001) a lavoura cacaueira deve ser vista como um sistema 

agroflorestal, onde os modelos, o manejo do cultivo e a sombra oferece maior sustentabilidade 

social, econômica e ambiental. Entretanto, a lavoura cacaueira, ainda necessita de mais informações 

sobre as interações biológicas no ambiente agroflorestal, arranjos espaciais, densidade de sombra, 

silvicultura que permita melhorar a qualidade da madeira, e o uso de novas espécies madeireiras, 

frutíferas e para outros propósitos úteis para cada região, sem se perder a perspectiva de mercado 

dos produtos, já que este condiciona e em muitos casos determina a sustentabilidade econômica do 

sistema agroflorestal com cacaueiros.  

 Atualmente são poucos os estudos existentes sobre investimentos financeiros em projetos 

agroflorestais (SAFs), e que contemplem informações sobre os custos de implantação e 

manutenção, comercialização da produção e rentabilidade financeira. As pesquisas existentes dão 

ênfase e objetivam, basicamente, demonstrar a viabilidade técnica agrossilvicultural, tratam ainda 
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do caráter sociológico e antropológico das comunidades, não mensurando a viabilidade econômica 

(SANGUINO, 2004). 

 De acordo com Santana (2005) os principais critérios empregados na avaliação econômica 

de projetos, sobretudo porque têm respaldo teórico, são: o valor presente líquido (VPL), taxa interna 

de retorno (TIR), relação benefício-custo (Rb/c) e o ponto de equilíbrio (PE).   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo de viabilidade econômica dos sistemas agroflorestais (SAFs) foi realizado a partir 

de informações oriundas de planilhas de dados de custo de produção do plantio do cacau 

(Theobroma cacao L.) e das espécies utilizadas nos modelos que serão obtidos da agricultura 

familiar na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Cooperativa de 

Reflorestamento e Bioenergia da Amazônia (COOPERCAU), Agencia de Defesa Agropecuária 

do Estado do Pará (ADEPARA) e Banco da Amazônia (BASA).  

Os modelos dos SAFs que foram utilizados no trabalho, resultaram de ações de pesquisas 

realizadas nos últimos anos, e particularmente nesta década, bem como de experiências bem-

sucedidas desenvolvidas por agricultores na região Amazônica, especificamente em Rondônia e 

Alta Floresta – MT (SILVA, 2007; SILVA NETO, 2001). 

 

2.1 DESCRIÇÕES DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

2.1.1 Sistema cacau x pupunha x freijó-louro (SAF1) 

O sistema constitui-se do plantio de cacaueiros, no espaçamento de 3,0 m x 2,5 m, 

alternados com filas de pupunheiras, no espaçamento de 2,0 m x 1,5 m. Entre o renque triplo de 

pupunheiras e as linhas de cacaueiros será mantida a distância de 2,0 m. O sombreamento 

provisório do cacaueiro será a bananeira, implantada no espaçamento de 3,0 m x 3,0 m, na mesma 

fila dos cacaueiros.  O sombreamento definitivo do cacaueiro será constituído por plantas de freijó-

louro Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) estabelecidas no espaçamento de 10,0 m x 12,0 m totalizando 

88 plantas/ha. Este modelo tem uma densidade populacional de 1.145 cacaueiros/ha e de 586 

pupunheiras/ha. 

 

2.1.2 Sistema de cacau x coco x gliricídia (SAF2) 
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O sistema agroflorestal formado com cacau x coco x gliricídia é um modelo utilizado com 

base em resultados de pesquisa realizadas em observações de campo, em Rondônia e Alta Floresta 

– MT, sendo constituído de filas duplas de cacaueiros, no espaçamento de 3,0 m x 3,0 m, 

estabelecidas entre filas de coqueiros no espaçamento de 9,0 m x 9,0 m. O modelo terá uma 

densidade populacional de 785 cacaueiros/ha e de 123 coqueiros/ha. A variedade recomendada 

será a coco - anã.  

A bananeira, como sombreamento provisório do cacaueiro, será estabelecida na mesma fila 

do cacaueiro, obedecendo ao espaçamento de 3,0 x 3,0 m. A gliricídia (Gliricidia sepium) será 

utilizada para assegurar a proteção contra o excesso de luz no cacaueiro, até que exista sombra 

suficiente fornecida pelos coqueiros e, também, para aporte de biomassa através de podas 

periódicas e deposição do material como cobertura morta. O espaçamento indicado é de 3,0 x 3,0 

m estabelecido apenas nas linhas dos coqueiros, em um único sentido, totalizando 247 plantas / 

ha. 

 

2.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA DOS SAFs 

A avaliação econômica será realizada, através de levantamento de dados de 1ha de plantio 

de cada um dos sistemas agroflorestais com cacau. Para a análise da viabilidade econômica dos 

SAFs serão utilizados os seguintes parâmetros econômicos, abaixo descritos: Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício-Custo (B/C) e Ponto de 

equilíbrio (PE). 

  

2.2.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

De acordo com Rezende e Oliveira (2001), o VPL pode ser expresso pela seguinte fórmula: 

 

Onde:   

R j = Fluxo de receitas do projeto no ano j; 

C j = Fluxo de Custo do projeto no ano j; 

n = Número de anos do projeto; 
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i = Taxa de juros a longo prazo. 

 

VPL > 0 – O Projeto é viável economicamente (Receita > Custo); 

VPL < 0 - O Projeto é inviável, os custos são maiores que as despesas (Receita < Custo); 

VPL = 0 - Não há lucro, receitas são suficientes somente para cobrir as despesas; nada resta para 

cobrir os riscos ou investimentos futuros. 

 

2.2.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A TIR corresponde a taxa de referência que torna o VPL igual a zero, ou seja, a TIR permite 

conhecer a magnitude do retorno do investimento na forma de taxa percentual de retorno. Desta 

forma a taxa interna de retorno pode ser calculada comparando-se o fluxo de receitas com os custos 

totais do projeto, atualizado a cada ano (CORDEIRO, 2007).   A TIR pode ser expressa pela 

seguinte relação:                                          

 

Onde: 

i = Taxa interna de retorno 

R j = Receitas oriundas do projeto no ano j  

C j = Custos do projeto no ano j 

n = Vida útil do projeto 

 

2.2.3 Relação Benefício-Custo (B/C) 

A relação benefício custo consiste em determinar a relação entre o valor presente dos 

benefícios e valor presente dos custos para data taxa de desconto.  É uma medida de quanto se 

ganha por unidade de capital investido (TIMOFEICZYK, 2009). O critério de relação Benefício-

Custo é normalmente definido em termos dos valores descontados. Custos e receitas são 

descontados separadamente e a uma determinada taxa (BERGER, 1980).                         
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Onde: 

i = Taxa de desconto 

R j = Receitas oriundas do projeto no ano j  

C j = Custos do projeto no ano j 

n = Vida útil do projeto 

 

2.2.4 Ponto de Nivelamento – PN 

É um indicador de curto prazo que revela o produto mínimo necessário para que as receitas 

se igualem aos custos, ou seja, este indicador mostra qual o percentual mínimo que o produtor 

precisa produzir ou operar para igualar as receitas com os custos (CORDEIRO, 2007).   

𝐏𝐍 =
𝐂𝐅

𝐑𝐓 − 𝐂𝐕
 

 

Onde: 

CF: Custos Fixos; 

CV: Custos Variáveis; 

RT: Receita Total. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os dados da análise de viabilidade econômica Valor Presente Líquido (VPL), Relação 

Beneficio-Custo (R/BC), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Ponto de Equilíbrio (PE) para os 

sistemas agroflorestais (SAF1 e SAF2) com cacau a taxa de 12% ao ano são apresentados na Tabela 

1. 

Indicadores de Decisão SAF1 SAF2 

VPL (R$) 46.610,55 104.469,42 

TIR (%) 39,48 68,0 
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R B/C 3,75 6,46 

PE (%) 26,66 15,47 

Fonte: Resultados da pesquisa  

 

Os resultados do Valor Presente Líquido (VPL) para os SAF1 e SAF2 foram da ordem de 

R$ 46.610,55 e R$ 104.469,42, respectivamente, conforme Tabela 1. Por esse critério, tem-se que 

os SAFs apresentam viabilidade econômica, pois ao final conseguem gerar uma receita líquida 

atualizada positiva. Entretanto, pode-se observar uma melhor rentabilidade financeira do SAF2 

(cacau x coco x gliricídia) em comparação com SAF1(cacau x pupunha x freijó-louro).  

Os resultados da TIR, da ordem de 39,48% e 68,0%, respectivamente, para os SAF1 E 

SAF2, atestam a viabilidade dos SAF, uma vez que a TIR foi superior à taxa de juros de 12% ao 

ano, que representa o custo de oportunidade dos recursos empregados em sistemas agroflorestais 

na Amazônia (SANGUINO, 2007). A corroborar o exposto acima, Palheta (2014) também obteve 

TIR acima da taxa de oportunidade estudando a viabilidade econômica de sistemas agroflorestais 

no município de Santa Bárbara, PA.   

Os resultados da Relação Benefício-Custo (B/C), relativamente aos dois SAFs, foram de 

3,75 e 6,46, respectivamente. Isto indica que para cada real investido nesses SAFs, ao final do 

horizonte de planejamento, tem-se um retorno líquido de R$ 2,75 e R$ 5,46, respectivamente, 

atestando a viabilidade do empreendimento. 

Também Sanguino et al., 2007, em uma análise econômica de investimentos em sistemas 

agroflorestal formado com as espécies florestais mogno, freijó e ipê amarelo, observaram 

resultados positivos de VPL, TIR e RB/C no  município de Tomé-Açu, localizado na Mesorregião 

Nordeste do Estado do Pará.  

Para o ponto de Equilíbrio foram encontrados os valores de 26,66% para o SAF1 e 15,47% 

para o SAF2 como sendo os limites mínimos a serem produzidos para evitar prejuízos com a 

atividade econômica. 
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Gráfico 1. Curva do valor presente líquido (VPL) de acordo com as variações da taxa de desconto para o 

SAF1. 

O Gráfico 1 mostra a curva do VPL de acordo com as variações na taxa de desconto. 

Observe que para a taxa de desconto de 12 ao ano, utilizada nesta avaliação, o VPL obtido foi de 

R$ 46610,55/ha e que, como esperado, ele decresce à medida que essa taxa de desconto aumenta. 

É possível verificar que o VPL será positivo até uma taxa de desconto de 37% (VPL = R$ 953,14), 

dando segurança a este investimento. Taxas de desconto maiores que estas inviabilizam o sistema 

agroflorestal, sendo então melhor investir em outras alternativas potencialmente mais rentáveis. 

 

Gráfico 2. Curva do valor presente líquido (VPL) de acordo com as variações da taxa de desconto para o 

SAF2. 

V
P

L
 (

R
$
/h

a
)

Taxa de desconto (% a.a)

V
P

L
 (

R
$
/h

a
)

Taxa de desconto (% a.a)



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

588 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

O Gráfico 2 apresenta a curva do VPL de acordo com as variações na taxa de desconto 

para o SAF2. Analisando-se o Gráfico 2, nota-se que para a taxa de desconto de 12% ao ano, 

utilizada nesta avaliação, o VPL obtido foi de R$ 104469,42/ha e que, como esperado, ele decresce 

à medida que essa taxa aumenta. É possível verificar que o VPL será positivo até uma taxa de 

desconto de 62% (VPL = R$1137,38), dando segurança a este investimento de sistema 

agroflorestal.  

Tabela 2: Análise de sensibilidade econômica a choques externos, através de aumento nos custos de 

produção e redução das receitas. 

 

Indicadores 

Aumento dos Custos 

10% 

SAF1 SAF2 

VPL (R$) 46610,65 102556,86 

TIR (%) 39,48 64,37 

R B/C 3,75 5,87 

                  Diminuição das receitas                   

VPL (R$) 40255,33 92109,92 

TIR (%) 37,04 63,99 

R B/C 3,38 5,82 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Com objetivo de verificar a capacidade dos sistemas agroflorestais suportarem os choques 

externos à produção tais como alterações nos preços de venda, nos custos de produção e na 

produção em função de problemas fitopatológicos e/ou entomológicos, simulou-se os seguintes 

cenários desfavoráveis plantio, mantendo a mesma taxa de juros de 12% a.a.  

1) Redução nas receitas dos SAF1 e SAF2 da ordem de 10%;  

2) Aumentos nos custos de produção dos SAF1 e SAF2 da ordem de 10%; 

Observou-se então que para qualquer uma das situações analisadas, haveria sustentabilidade 

econômica para o SAF1 e o SAF2. Porém o SAF1 apresenta maior sensibilidade com relação a 

uma diminuição das receitas, enquanto o SAF2 é mais sensível a um aumento nos custos. Para a 

análise do aumento nos custos de produção, observou-se que mesmo para um aumento de 10% 

haveria sustentabilidade econômica para o Sistemas Agroflorestais (SAF1 e SAF2), nas condições 

analisadas, conforme os valores de VPL, TIR e R B/C da Tabela 2. 

Os sistemas agroflorestais (SAF1 e SAF2), apresentaram viabilidade quando simulou-se a 

redução nas receitas da ordem de 10%. Para todos os níveis simulados os indicadores econômicos 
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VPL, TIR e R B/C foram positivos indicando uma elevada viabilidade econômica dos sistemas 

agroflorestais. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O plantio dos sistemas agroflorestais com cacau, para as condições estabelecidas, foram 

considerados viáveis por todos os indicadores utilizados nesta análise (VPL, TIR, RBC e PE). Pelos 

resultados dos indicadores analisados pode-se verificar uma melhor rentabilidade financeira do 

SAF2 (cacau x coco x gliricídia) em comparação com SAF1(cacau x pupunha x freijó-louro).  

Os Sistemas Agroflorestais (SAF1 e SAF2) apresentaram viabilidade econômica, mesmo 

diante aumento nos custos e/ou diminuição nas receitas em 10%. Os resultados obtidos mostraram 

que os modelos agroflorestais com cacau podem ser utilizados por produtores da região, 

contribuindo para incrementar renda dos agricultores, combater o desmatamento e criar bases para 

promover o cooperativismo.    
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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o estoque de raízes, carbono e serapilheira em dois sistemas agroflorestais 

(mais diversificado e menos diversificado), comparando-os com uma floresta sucessional com 

cerca de 20 anos de idade. O estudo foi realizado no município de Tomé-Açu (PA) em Latossolo 

Amarelo de textura média. As amostras foram coletadas através da técnica de extração com trado 

e armazenadas sob refrigeração. Na seqüência, foram lavadas em peneiras de 2 e 1 mm  com água 

corrente para obter apenas as raízes. Em seguida, foram classificadas nas seguintes classes de 

diâmetro: ≤1 mm; 1,1 – 2,0 mm; 2,1 – 5,0 mm. Foram acondicionadas em recipientes metálicos e 

secas em estufa de 65ºC por 72h e pesadas em balança analítica para obtenção de massa seca. O 

maior estoque de carbono foi observado no sistema mais diversificado, mas o estoque do sistema 

menos diversificado foi superior ao da floresta sucessional. O estoque de raízes para a floresta 

sucessional foi maior que relação dos sistemas agroflorestais para a classe de diâmetro ≤1 mm. O 

estoque de raízes do sistema menos diversificado foi inferior ao estoque da floresta sucessional em 

todas as demais classes.  Os sistemas agroflorestais com palma de óleo são eficientes para 

estocagem de serapilheira e carbono, mostrando-se um sistema promissor para recuperação de 

áreas degradadas.  
 

Palavras-chave: Estoque de raízes. Sistemas agroflorestais. Estoque de carbono. 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas agroflorestais  

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 O cultivo de palma de óleo (Elaeis guineenses Jacq., família Arecaceae) atualmente 

configura-se como um componente agrícola importante para a região Amazônica, especialmente 

no estado do Pará, que se destaca como o principal produtor do Brasil, respondendo por mais de 

60% da produção nacional (ISTA,2009). Embora represente um dos principais sistemas de 

produção agrícola na região, o cultivo de palma de óleo tem sido muito criticado em relação aos 

seus impactos sociais e ambientais (LAW et al., 2009; FRAZÃO et al., 2013).  
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 A produção de palma de óleo integrada a sistemas agroflorestais (SAFs) pode representar 

uma estratégia viável na Amazônia de produção sustentável da cultura. Os SAFs são caracterizados 

pelo cultivo integrado de espécies agrícolas e silviculturais na mesma área (NAIR, 1993) e têm 

sido recomendados para regiões tropicais devido aos seus benefícios sociais, econômicos e 

ambientais.  

Do ponto de vista ambiental, o impacto do cultivo de palma de óleo sobre a sustentabilidade 

do solo representa um dos principais aspectos que ainda requerem melhor investigação. Estudos 

prévios mostraram que o sistema convencional de cultivo de palma de óleo pode causar redução 

dos estoques de carbono C do solo, dependendo do manejo da cultura e histórico prévio de uso da 

área (LAW et al., 2009; FRAZÃO et al., 2013).O C exerce um papel central sobre a 

sustentabilidade do solo e a mitigação de efeitos de mudanças climáticas. Assim, há necessidade 

de se entender melhor o impacto de cultivos de palma de óleo sobre a dinâmica desse elemento e 

de outras componentes do ciclo do C que contribuem para seu acúmulo e deposição no solo, como 

a serapilheira e o estoque de raízes no solo. 

Raízes finas duram menos de um ano de vida e são responsáveis pela absorção de água e 

nutrientes pelas plantas (FREITAS et al., 2008). O desenvolvimento de raízes finas na camada 

superficial está diretamente relacionado com a concentração mais alta de matéria orgânica e 

nutrientes (WITSCHORECK et al., 2003).  

A serapilheira consiste em um conjunto de detritos orgânicos, principalmente de origem 

vegetal (folhas, material lenhoso, material reprodutivo e outras frações menores), depositada sobre 

a superfície do solo e exerce funções importantes, como proteção do solo contra agentes erosivos 

e fornecimento de matéria orgânica (ANDRADE et al., 2003). A quantidade de serapilheira de um 

sistema agrícola ou floresta é condicionada pelas características edafoclimáticas e a variedade de 

espécies presentes (GONZALEZ & GALLARDO, 1982).  

Nosso objetivo foi avaliar o estoque de raízes, serapilheira e carbono no solo de sistemas 

agroflorestais com palma de óleo na Amazônia Oriental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

As coletas foram realizadas em abril de 2015 na área de estudo (UD-II) do Projeto “Dendê 

em Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar”, localizada no Município de Tomé-Açu, 
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pertencente à Mesorregião do nordeste Paraense e à Microrregião Tomé-Açu. O solo é da Ordem 

Latossolo Amarelo distrófico, textura argilosa média. Antes da implantação dos SAFs, a área da 

UD-II era uma floresta sucessional com 20 anos de pousio, que foi triturada para a implantação dos 

SAFs. Os SAFs são compostos por linhas duplas de palma de óleo, intercaladas por faixas de 15 m 

com nove linhas de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, cujas espécies variam nos SAFs mais 

diversificados e nos menos diversificados. A área total de cada SAF é 2 ha. 

Em cada SAF foram demarcadas quatro parcelas, cada uma medindo 30 m x 30 m. Foram 

avaliados dois sistemas agroflorestais com diferentes composições de espécies: SAF mais 

diversificado e SAF menos diversificado. No sistema mais diversificado são encontradas as 

seguintes espécies: Acácia (Acacia mangium), Açaí (Euterpe oleracea), Andiroba (Carapa 

guianensis), Bacabi (Oenocarpus mapora), Cacau (Theobroma cacao), Cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), Falso Pau Brasil (Caesalpinia pluviosa), Guanandi (Calophyllum brasiliense), Ingá 

(Ingaedulis), Ipê (Tabebuia rosea), Mangueira (Mangifera indica), Tachi( Tachigali vulgaris) e 

Taperebá (Spondias mombin). No sistema menos diversificado: Ingá (Inga edulis) e Gliricídia 

(Gliricidia sepium). Uma floresta sucessional de 20 anos de idade adjacente as áreas de SAFs com 

palma de óleo foi avaliada como referência. 

Amostras em duplicata para avaliação do estoque de raízes foram coletadas pelo método do 

trado, segundo Böhm (1979), na profundidade 0-10 cm. As amostras foram acondicionadas em 

sacos de plástico e mantidas sob refrigeração 4ºC. Após isso, foram lavadas sob água corrente em 

duas peneiras com malhas de 2 e 1 mm, o que permite reter uma grande quantidade de raízes finas. 

Na sequência, com o auxílio de pinça metálica, as raízes finas foram separadas dos demais materiais 

(carvão e restos de vegetais) e classificadas de acordo com o diâmetro: ≤ 1 mm; 1,1 – 2 mm; e 2,1 

– 5 mm. Após a separação, as raízes foram secas em estufa a 65°C por 72 horas e pesadas em 

balança com precisão de 0,0001 g para obtenção de massa seca. 

Para determinar o estoque de serapilheira utilizou-se uma moldura quadrada metálica com 

área interna de 0,25 m2 em dois pontos aleatórios em cada parcela amostral por sistema avaliado. 

As amostras foram classificadas nas seguintes frações: folha, material lenhoso com diâmetro > 1 

cm e material lenhoso com diâmetro ≤ 1 cm (CLARK et al., 2001). Após a separação, as amostras 

foram secas em estufa de circulação forçada a 65 ºC por 72 horas. A massa seca de cada fração foi 

expressa em g m-2. 
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As amostras de solo para avaliação do estoque de carbono foram coletadas com auxílio de 

trado tipo caneco na profundidade 0-10 cm. Cada amostra foi destorroada, peneirada em malha de 

2 mm e pulverizadas em gral de ágata até passar por peneira com malha 100 mesh. Essas amostras 

foram usadas para a determinação do teor de carbono total do solo por combustão via seca em 

analisador elementar (LECO, modelo CNS 2000). Amostras indeformadas de solo foram coletadas 

na profundidade 0-10 cm, pelo método do anel volumétrico (Embrapa 1997), para estimativa da 

densidade do solo. O valor médio da densidade do solo em cada sistema foi utilizado para o cálculo 

do estoque de carbono do solo. O estoque de carbono do solo foi calculado segundo Veldkamp 

(1994): 

Est C = (CO x Ds x e)/10, onde: 

Est C = estoque de C orgânico em determinada profundidade (Mg.ha-1) 

CO = teor de C orgânico total na profundidade amostrada (g.kg-1) 

Ds = densidade do solo da profundidade (kg.dm-3) 

e = espessura da camada considerada (cm) 

Os dados foram submetidos à análise de variância (p ≤ 0,05) no programa SigmaPlot 11.0, 

para testar o efeito dos SAFs com palma de óleo e da floresta sucessional no estoque de raízes, 

serapilheira e carbono no solo. Quando necessário, os resultados foram transformados com Log(10) 

e raiz quadrada atender aos pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância. Para 

comparação das médias foi utilizado o teste Tukey (p ≤ 0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estoque de raízes nas três classes de diâmetro (≤1 mm; 1,1 – 2,0 mm; e 2,1 – 5,0 mm) 

sofreu influência dos sistemas agroflorestais avaliados (Figura 1A, 1B e 1C). A floresta sucessional 

apresentou maior estoque de raízes ≤ 1 mm, seguido do SAF mais diversificado; o menor estoque 

ocorreu no SAF menos diversificado (Figura 1A).O crescimento de raízes no solo está diretamente 

relacionado com a disponibilidade de água e nutrientes, visto como uma estratégia para adquirir 

esses recursos em solos inférteis (FREITAS et  al., 2008). Na floresta sucessional provavelmente 

a ciclagem de nutrientes é menor do que nos SAFs, havendo maior necessidade das espécies de 

emitir raízes em busca de nutrientes. 

O estoque de raízes da classe 1,1-2 mm foi maior na floresta sucessional e no SAF mais 

diversificado, diferindo significativamente do estoque de raízes nesta classe no SAF menos 
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diversificado (Figura 1B).  O estoque de raízes da classe 2,1- 5,0 mm da floresta sucessional não 

diferiu do SAF mais diversificado e foi significativamente maior do que no SAF menos 

diversificado. Provavelmente a diversificação das espécies com sistemas radiculares diferenciados 

está influenciando no estoque destas no solo, explicando o maior estoque no sistema mais diverso. 

Os estoques de raízes finas (≤ 2 mm) (Figura 2A) da floresta sucessional e do sistema mais 

diversificado não apresentaram diferença estatística entre si e foram superiores aos valores 

encontrados no sistema menos diversificado. O estoque de carbono do solo (Figura 2B) do sistema 

mais diversificado foi superior aos valores encontrados no sistema menos diversificado e na 

floresta, porém a floresta estocou menos que o sistema menos diversificado.  

 

Figura 1 – Estoque de raízes em sistemas agroflorestais com palma de óleo (8 anos) e floresta sucessional 

de 20 anos no município de Tomé-Açu, PA. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey 5%. 

 
Fonte: Dos autores (2016). 
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O estoque de serapilheira (Figura 2C) No sistema mais diversificado foi maior quando 

comparado ao sistema menos diversificado e à floresta sucessional, sendo que os últimos não 

diferiram estatisticamente. O estoque de serapilheira de folhas foi maior no SAF mais diversificado 

e os valores não diferiram entre o SAF menos diversificado e a floresta sucessional. O estoque de 

material lenhoso não diferiu entre os SAFs, cujos valores foram maiores do que aqueles da floresta 

sucessional.   

 

Figura 2 – Estoque de raízes finas, carbono e serapilheira em sistemas agroflorestais com palma de óleo 

(8 anos) e floresta sucessional de 20 anos no município de Tomé-Açu, PA. Médias seguidas de mesma 

letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%.  

 
 

Fonte: Dos autores (2016). 
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O crescimento de raízes finas (≤ 2 mm) tem forte correlação com a disponibilidade de 

matéria orgânica e umidade do solo (FREITAS et al., 2008), pois a serapilheira é a principal fonte 

de matéria orgânica para o solo e favorece a retenção de água, aumentando a umidade (ANDRADE 

et al., 2003). Provavelmente, a floresta sucessional estocou mais raízes finas devido a necessidade 

de água e nutrientes, confirmado pelo menor estoque de serapilheira que contribui para ciclagem e 

disponibilidade de nutrientes no solo e formação da cobertura do solo que retêm por maior período 

de tempo a umidade no solo. A serapilheira funciona como uma cobertura vegetal, protegendo o 

solo e disponibilizando nutrientes (JORDAN, 1985). Luizão (2007) ressalta que os SAFs mais 

diversificados e mais densos fornecem uma produção de serapilheira maior e em curto prazo, 

devido ao dossel mais fechado e maior número de espécies, fornecendo serapilheira de qualidades 

químicas diferenciadas.  

 O solo desempenha papel chave na mitigação dos efeitos oriundos das mudanças climáticas, 

funcionando como sumidouro de carbono, desde que manejado adequadamente (GUO & 

GIFFORD, 2002). Os resultados de estoque de carbono obtidos para os SAFs com palma de óleo 

foram maiores em comparação com a floresta sucessional, demonstrando vantagem na utilização 

desse tipo de cultivo. Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho et al. (2014) em 

estudo realizado na mesma área.  

Um fato relevante que provavelmente contribuiu para que o estoque de serapilheira, 

encontrado no SAF mais diversificado, foi superior às demais áreas é o manejo realizado no período 

da coleta (poda), que garante o aporte de folhas e material lenhoso como fonte de nutrientes para 

as plantas. A poda também foi realizada no SAF menos diversificado, apresentando valores 

semelhantes de material lenhoso. No entanto, a quantidade de folhas foi em comparação ao sistema 

mais diversificado, o que pode ser explicado pela diferença de espécies presentes em cada sistema. 

SAFs mais diversificados e mais densos garantem uma maior produção serapilheira por conta do 

maior número de espécies (Luizão, 2007).  

 

4. CONCLUSÕES  

 Os sistemas agroflorestais com palma de óleo são eficientes para estocagem de serapilheira 

e carbono, mostrando-se um sistema promissor para recuperação de áreas degradadas.  Sugiro 

colocar mais umas linhas explicando a eficiência deste sistema. 
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RESUMO  

 

A carne de frango tem uma grande importância para o consumidor por possuir várias vantagens e 

uma delas é quanto à saúde, pois esta carne disponibiliza vitaminas, minerais e aminoácidos, 

advindos da fonte de proteína magra que esta possui. Como se sabe a carne de frango não dispõe 

de tanta gordura comparada a outros tipos de carne, e isso faz com que o consumidor tenha tido 

preferência pelo frango. Faz-se necessário estudos complementares para avaliar detalhadamente o 

perfil de consumidores de carne de frango. O objetivo do trabalho foi caracterizar o consumo da 

carne de frango da população do município de Capanema-PA, tendo em vista o comportamento do 

consumidor. A pesquisa foi realizada em Capanema-PA, utilizando-se questionários com perguntas 

de múltipla escolha, de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, que objetivaram saber a preferência 

das pessoas quanto ao consumo de carne bovina. As entrevistas foram efetuadas aleatoriamente 

com a participação de um total de 400 pessoas de diversas faixas etárias.  As perguntas eram 

centradas ao tipo de carne de frango (Frango de granja ou Galinha caipira) de preferência pelo 

consumidor, os atributos em que mais chama atenção no momento da compra (qualidade da carne, 

sanidade e inspeção, preço, proximidade entre mercado e casa, e sabor), quanto aos atributos da 

carne em si (cheiro, validade, aparência, cor, textura, tamanho do frango, marca e tamanho da coxa) 

e qualidade da mesma de forma ampla. Observou-se que 64,25% dos consumidores preferem 

Frango de granja; quanto aos atributos no ato da compra 45,72% dos consumidores analisam 

primeiramente a qualidade da carne; com relação aos atributos organolépticos da carne 22,30% 

desses consumidores observam de imediato o cheiro. 

 

Palavras-chave: Preferência. Qualidade. Consumo.  

Área de Interesse do Simpósio: Zootecnia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 De modo geral, o consumo de carnes pela população brasileira foi ampliado. Entre as fontes 

de proteína animal, a carne bovina, que era a mais consumida, apresentou leve redução de 6,3 
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milhões de toneladas para 6,0 milhões de toneladas no período 1997-2005, enquanto que o 

consumo de carne de frango, no mesmo período, elevou-se de 3,8 milhões para 6,6 milhões de 

toneladas (GONÇALVES; MACHADO, 2007). Nota-se nas ultimas décadas que a produção de 

carne de frango vem aumentando consideravelmente de acordo com as exigências do mercado, 

consolidando-se assim o Brasil como o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, 

atualmente. Com isso, notoriamente, o consumo de frango se destaca como principal fonte de 

proteínas consumidas no Brasil.  

O consumo de carne de frango no Brasil é distribuído em todo território nacional de forma 

uniforme, ou seja, a demanda por essa carne vem aumentando de forma a ultrapassar até mesmo o 

consumo pela carne bovina. E um dos principais motivos do aumento desse consumo é devido ao 

aumento de preço da carne bovina atualmente. Porém, nos últimos meses do ano de 2016, o 

consumo da carne de frango vem sofrendo uma pequena recaída devido à crise econômica na qual 

o Brasil vem passando, contudo, esse fator não causa uma situação totalmente horrenda no setor 

produtivo e de consumo da carne de frango no país, pois ainda assim o consumidor vem preferindo 

a carne de frango a carne bovina, que continua ainda com preços elevados.  

Diante desse cenário quanto ao consumo de carne de frango, vem-se observando que os 

consumidores têm se mostrado cada vez mais preocupados ao que se consomem de fato, pois 

buscam informações sobre a forma na qual o frango é abatido, se este é alimentado com hormônios 

ou não, se as empresas criadoras de frangos se preocupam com as características desse animal que 

são essenciais para consumo, entre outras preocupações.  

Os últimos acontecimentos na cadeia de carnes com relação a problemas como a dioxina 

tiveram uma grande repercussão entre consumidores do mundo inteiro, contribuindo para o 

aumento das exigências por parte dos consumidores (OPARA e MAZAUD, 2001; VERBEKE, 

2001).  Embora, a maioria da população no momento da compra é praticamente influenciada por 

sua renda de acordo com o preço da carne e pela facilidade de acesso a este produto, procurando 

sempre por produtos mais práticos. Mas essas facilidades não exime o consumidor de prezar pela 

qualidade da carne no ato da compra deste e nem de prezar pela afabilidade do produto.  

De acordo com Lima et al. (1995), a preferência do consumidor brasileiro tem sido por 

produtos frescos, partes congeladas e alimentos industrializados, e dependendo da região e/ou 

municípios são vendidos em açougues também. Baseado nessas preferências, as produtoras de 
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carne de frango vêm cada vez mais otimizando esses fatores a fim de oferecer a qualidade que o 

consumidor tanto almeja.  

Para que se possa entender o consumidor brasileiro, é preciso primeiro compreender o 

comportamento do consumidor, que pode ser definido como “as atividades diretamente envolvidas 

em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 

antecedem e sucedem estas ações” (ENGEL et al., 2000). 

Neste sentido, essa pesquisa objetivou caracterizar o consumo da carne de frango da 

população do município de Capanema-Pará, tendo em vista o comportamento do consumidor.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada em Capanema-PA, no período de janeiro a fevereiro de 2015, em 

forma de questionários com 18 questões de múltiplas escolhas dando oportunidade ao consumidor 

entrevistado de uma melhor resposta. Essa pesquisa é do tipo “survey”, a qual é utilizada para a 

obtenção de informações por intermédio de uma entrevista com os participantes, na qual são feitas 

inúmeras perguntas acerca do tema que se está estudando, por meio da aplicação de um 

questionário estruturado para obter uma padronização do processo de coleta de dados 

(MALHOTRA, 2001). A pesquisa deu ênfase na opinião dos consumidores quanto aos atributos 

mais importantes na compra da carne de frango e aos atributos mais importantes da carne de frango 

em si.  

As entrevistas foram realizadas em frente às gôndolas de carne aleatórias como açougues, 

mercado público, supermercados e feiras livres com a participação de um total de 400 pessoas das 

diversas faixas etárias. O perfil de consumidores dentro de supermercados, mercados públicos, 

açougues e outros, se distinguem entre si. Cada um destes possui um perfil diferente, objetivos de 

compra e necessidades diferentes.  

Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos foram tabulados em planilha 

eletrônica no programa Microsoft Excel® e posteriormente analisados estatisticamente, permitindo 

assim a descrição das categorias estudadas nesta pesquisa. 

A amostra foi composta por 58,5% de pessoas do sexo feminino e 41,5% de pessoas do 

sexo masculino, sendo cerca de 25% (representando a maioria das entrevistadas) das mulheres que 

possuem de um a dois salários mínimos em uma faixa etária de 21 a 30 anos. Enquanto que os 
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homens em uma faixa etária de 21 a 50 anos, totalizam cerca de 20% (representando a maioria 

deles) dos homens entrevistados que possuem de um a dois salários mínimos. Dentre os 

entrevistados 5% não possuem instrução de ensino, 25,25% possuem ensino fundamental 

completo, 48,75% possuem ensino médio e 21% possuem ensino superior.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Atualmente se tem total conhecimento do alto consumo de carne de frango por partes dos 

brasileiros, e esse alto consumo se dá em praticamente todas as regiões do país. Em Capanema-PA 

observou-se resultados semelhantes ao constatados no restante do Brasil. Na Figura 1 pode-se 

observar que os consumidores capanemenses preferem frangos de granja ao invés galinha caipira, 

chegando a um total dessa preferência de 64,25% dos entrevistados e que estes preferem a carne 

de frango fresco ao invés de congelado, sendo então adquiridos em açougues. Essa significativa 

preferência por frangos de granja, se dá pela pouca oferta da galinha caipira no mercado da cidade, 

onde este produto é mais vendido em propriedades rurais.  
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Figura 1 – Tipo de Frango comprado e local de compra. 

Fonte: Autores, 2016. 
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Na Figura 2, observa-se que consumidor capanemense preza nitidamente pela qualidade da 

carne (45,72%) exposta para venda e pela sanidade e inspeção (28,78%) desse produto. A qualidade 

da carne é um conceito bastante complexo, que visa às características do produto desejadas pelo 

consumidor de acordo com as variáveis que este julga excelente. Então de acordo com os desejos 

do consumidor, o produtor vai buscar melhorar cada vez mais aquelas características do frango na 

qual o consumidor tanto preza. De acordo com Park et al. (2002), características relacionadas à 

qualidade da carne vêm apresentando crescente importância, tanto para a indústria processadora 

como para os consumidores. Quanto à sanidade, Darke e Chung (2005) informam que foram 

registrados avanços importantes no desenvolvimento de programas sanitários e de monitoria para 

a garantia da qualidade e sanidade do produto brasileiro. Isso denota a preocupação do consumidor 

capanemense em adquirir produtos à sanidade e inspeção do produto seja de fato posto em prática.  

 

Figura 2 – Atributos mais importantes na compra da carne de frango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Nota-se que os consumidores pouco enfatizam em preço (12,99%) do produto, em 

proximidade do mercado e a casa (7,07%) do consumidor e ao sabor da carne (5,43%), embora o 

sabor só se possa ser analisado após ingerir a carne. Pois o consumidor está disposto a pagar um 
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preço mais elevado para ter uma boa qualidade e sanidade da carne de frango, o consumidor se 

dispõe a dirigir-se a um ponto de venda mais distante de sua casa se for para ter mais qualidade 

quanto à carne. Portanto, é notório a disposição de um consumidor de carne de frango ir em busca 

do que ele julga ser de qualidade para si.  

Segundo Dirinck et al. (1996), um dos maiores desafios para a indústria de carnes é oferecer 

produtos macios, suculentos e com cor e sabor agradáveis. Na Figura 3, podemos observar a 

preferência dos consumidores por atributos organolépticos no ato de aquisição do produto.  

 

 

 
 

 

O consumidor capanemense busca as características intrínsecas da carne como o cheiro 

(22,30%) para analisar se ela está em boas condições para consumo, em seguida, verifica a validade 

do produto (20,33%) que tem sido um requisito de extrema importância do consumidor no 

momento de diferenciar uma carne imprópria para consumo de uma carne própria, após isto 

analisa-se a aparência e a cor da carne de frango exposta para venda, representando 19,25% e 

15,82% dos consumidores respectivamente, seguido de textura com 7,76% apenas.  

Os consumidores muitas vezes priorizam o hábito familiar de avaliar sempre o cheiro dos 

produtos que será comprado, com a carne de frango não é diferente. Quanto à verificação de 
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Figura 3 – Atributos mais importantes da carne de frango. 

Fonte: Autores, 2016. 
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validade ao comprar a carne de frango, isso está relacionado aos consumidores que adquirem 

produtos congelados em supermercados, e verificar a validade de quaisquer produtos que for 

adquirir deve tornar-se um hábito mais que frequente ao consumidor, é um atributo de suma 

importância em que todos precisam estar atentos.  

Quanto a aparência e cor, são fatores decisivos ao consumidor. A cor é um dos fatores mais 

importantes na percepção do consumidor quanto à qualidade da carne, pois é uma característica 

que influencia tanto a escolha inicial do produto pelo consumidor como a aceitação no momento 

do consumo (FLETCHER, 1999). A textura é outro fator bastante importante na percepção do 

consumidor quanto à qualidade da carne (BRESSAN, 1998). A textura da carne está intimamente 

relacionada à quantidade de água intramuscular e, portanto, à capacidade de retenção de água da 

carne, de modo que quanto maior o conteúdo de água fixada no músculo, maior a maciez da carne 

(ANADÓN, 2002). A textura da carne é determinada através de sua força de cisalhamento 

(BRESSAN, 1998). 

O grande mito que envolve a avicultura moderna brasileira é a utilização de hormônios para 

acelerar o crescimento de frangos. Se o consumidor crê no uso dos hormônios, isto pode significar 

que ele trocará este produto por outro que ele presuma não conter hormônios (LOGUERCIO; 

CAMARGO, 2007). 

Percebe-se de acordo com essa pesquisa, que o consumidor tem se preocupado mais na 

obtenção do máximo de informações organolépticos sobre a carne de frango na qual estão 

adquirindo. Isso demonstra ainda, que o consumidor tem prezado constantemente a aquisição de 

carnes de frango com qualidade.  

 
4. CONCLUSÕES  

 

O consumidor capanemense tem preferência por frango de granja. O atributo mais 

importante no ato de compra da carne de frango é a qualidade da carne. O cheiro é o atributo 

organoléptico que mais influencia na compra e consumo da carne de frango. Vale salientar, que os 

consumidores de carne de frango de uma forma geral vêm buscando incessantemente produtos de 

alto escalão para que possam obter uma qualidade de vida considerável.  
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RESUMO  

 

A produção de gado bovino tem sido desenvolvida com sucesso no Brasil, desde sua colonização, 

caracterizada pela grande extensão de terras que favorecem a criação. Conhecer as preferências e 

comportamentos dos consumidores de alimentos principalmente o da carne bovina tem sido uma 

importante área de estudos, justificando a importância do estabelecimento da demanda dos 

consumidores. O trabalho teve como objetivou avaliar o perfil dos consumidores de carne bovina 

no município de Capanema-PA. Foram entrevistados 150 pessoas durante o mês de março 2016. 

A maioria dos que consome carne bovina possui de 21 a 40 anos (50,5%) e renda de 1 a 3 salários 

mínimos (75,0%). A forma de exposição do produto influenciava na decisão da compra do produto. 

A frequência de consumo desse tipo de carne pelos entrevistados é de 76,25% dos entrevistados 

consumem mais de uma vez na semana a carne bovina. O consumo de carne bovina é considerado 

alto no munícipio de Capanema, pois a maior parte da população consome esse tipo de produto 

mais de uma vez na semana e a renda bruta familiar não afeta a frequência de consumo de carne 

bovina no município, e com isso deve-se criar formas para incentivar consumidores de diferentes 

faixas etárias a comprarem o produto. 

 

Palavras-chave: Consumo. Mercado. Bovinocultura.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Zootecnia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A produção de gado bovino tem sido desenvolvida com sucesso no Brasil, desde sua 

colonização, caracterizada pela grande extensão de terras que favorecem a criação. No Brasil, o 

crescimento do volume de produção da carne bovina de 1995 para 2012 foi de 48%, das 

exportações foi 568% e do consumo 31% (MELZ et al., 2014). Isso demonstra o grande potencial 

competitivo do Brasil e a importância de estudos nesta cadeia produtiva. Entre os possíveis estudos 
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nesta cadeia produtiva, está a compreensão da dinâmica entre preços, renda e demanda, chamada 

de elasticidade. 

O aumento da exigência dos consumidores pela qualidade dos produtos alimentares força 

as organizações desenvolverem instrumentos com maior eficiência na segurança, diferenciação e 

na agregação de valor aos seus produtos, e a diferenciação dos alimentos proporciona um produto 

de melhor qualidade ao consumidor final. Portanto, é imprescindível que envolvidos na cadeia 

produtiva conheçam os atributos de qualidade mais importantes aos consumidores (BEZERRA et 

al., 2007).  

Para Barcellos e Callegaro (2002), um dos atributos-chave para o sucesso neste mercado 

altamente competitivo é a habilidade de fornecer respostas rápidas às demandas do consumidor, 

além da flexibilidade frente às mudanças impostas pelo ambiente. Entende-se, portanto, que, nos 

dias de hoje, o atendimento pleno às necessidades e desejos dos consumidores passou a ser 

condição básica para a sobrevivência e o crescimento das organizações que fazem parte de tal 

cadeia produtiva. 

De acordo com Lukianocenko (2001), os consumidores estão se tornando mais maduros, 

influentes, informados, específicos e exigentes. Por isso, eles procuram alimentos mais saudáveis, 

frescos, naturais e saborosos. 

Conhecer as preferências e comportamentos dos consumidores de alimentos 

principalmente o da carne bovina tem sido uma importante área de estudos, justificando a 

importância do estabelecimento das demandas por esse produto (PORTO; KOHLS; RIGATTO, 

2006). Neste contexto, objetivou-se com este trabalho, estudar o perfil dos consumidores de carne 

bovina em Capanema-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O método utilizado para coleta de dados foi o survey, com perguntas abertas e fechadas 

com a finalidade de obter dados qualitativos e quantitativos durante o mês de março de 2016. Foram 

entrevistadas 150 pessoas selecionadas de forma aleatória, sendo convidados enquanto se 

encontravam em pontos de venda de carne bovina em Capanema-PA. O roteiro de entrevistas 

continha questões com escala ordinal. Os resultados foram processados com software Excel for 

Windows versão 2013, no qual foram feitas as análises estatísticas descritivas e inferenciais. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Em relação ao consumo de carne bovina em Capanema-PA, o gênero dos entrevistados foi 

igual (50%) tanto para homens quantos para mulheres, verificou-se que a maioria (48%) são 

casados tendo uma média de idade de 30 anos, residindo com 3 pessoas e 2 possuem emprego. 

Verificou-se que os entrevistados que consomem carne bovina, em sua maioria, possuem uma 

renda familiar ou pessoal de 2 a menos de 4 salários mínimos (considerando salário mínimo de R$ 

880,00) representando 45 % consumidores, valores verificados também por Pinheiro, Gomes e 

Lopes (2008) em Boa Vista-RR. 

Em relação ao tipo de residência foi constatado que os consumidores em sua maioria moram 

em casa própria 96% seguido de 6% de casa alugada. No que se diz respeito ao nível de 

escolaridade verificou-se que 48,67% possuem ensino médio completo representando a grande 

maioria dos entrevistados. O tipo de emprego com maior porcentual foi de empresa privada com 

52%, seguido de trabalhador autônomo 24%, funcionário público 17% e aposentado/pensionista 

7%, isso está relacionado ao fato da cidade de Capanema ter um grande potencial no setor do 

comercio. 

Averiguou-se que o local de compra de carne bovina com maior frequência, é o 

supermercado alegado por 43% dos entrevistados, seguido pelos pontos de vendas (Mercadinhos, 

Baiuca, Ambulantes) com 29%, logo depois as feiras livres com 28% e por fim 1% afirmaram 

realizar a compra em outros locais (Figura 1).   
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Figura 1. Gráfico que representa o local de compra do produto com maior frequência no município de 

Capanema-PA 

 

O mercado carne bovina possui grande potencial no munícipio de Capanema-PA onde, os 

entrevistados afirmaram consumir esse alimento semanalmente 48%, seguido de 27% 

diariamente, 19% quinzenalmente e 6% mensalmente, verifica-se que a renda familiar não altera 

a frequência de consumo de carne bovina, visto que em todas as categorias de remuneração bruta 

dos consumidores há predominância de compra da carne semanalmente e diariamente totalizando 

75% de todos os entrevistados. 

Os principais fatores que mais atraem os consumidores a comprarem carne bovina são o 

preço, como foi afirmado por 25% dos entrevistados, que também é muito levado em consideração 

o aspecto da carne bovina 19%, a cor 14% e a apresentação 13% (Tabela 1). O preço, sabor e a 

qualidade da carne são fatores que na opinião dos entrevistados são bastantes relevantes na hora de 

escolha do produto, por outro lado, marca e origem são irrelevantes na escolha do produto. Já no 

ato da compra os principais atributos que o consumidor leva em consideração é a higiene do 

produto, preço e a validade, esses resultados conferem com os de Souki et al. (2003). 

  

Fonte: Autores, 2015 
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Atributos 
Nulo Irrelevante Regular Bom Ótimo 

(%) 

Preço 7,33 2,00 10,67 20,67 59,33 

Marca 48,67 11,33 9,33 18,67 12,00 

Sabor 43,33 2,67 1,33 24,67 28,00 

Qualidade 18,67 1,33 3,33 20,00 56,67 

Costume 47,33 4,67 18,67 21,33 8,00 

Praticidade 46,67 1,33 14,00 28,00 10,00 

Origem 52,67 4,00 7,33 16,00 20,00 

 

 

Foi questionado se a forma de exposição do produto influenciava na decisão da compra do 

produto, 87% dos entrevistados responderam que sim e 13% responderam que não. O fato da 

maioria dos entrevistados afirmar que a forma de exposição da carne influenciava na compra, 

comprova que os consumidores são bastante seletivos e isso faz com que os donos de açougue e 

supermercado invistam cada vez mais em melhorias quanto a forma de exposição da carne, como 

por exemplo adquirir balcões frios, equipamentos e vestimentas adequados para os açougueiros.  

A maior parte dos entrevistados afirmou também que os produtos mais consumidos no mês 

são arroz, feijão, farinha e frango, conforme mostra a figura a baixo. Isso está vinculado ao fato de 

serem essenciais na alimentação do cidadão (Figura 3). Ao relacionar a quantidade dos principais 

produtos consumidos no mês com os preços (Figura 4), podemos observar que o preço não 

influencia na quantidade consumida de alguns produtos. Isso é facilmente observado com o açaí, a 

farinha e o frango, pois na média ainda possuem alta quantidade consumida com preços 

relativamente altos e mesmo assim o consumidor continua consumindo. 

  

Tabela 1 – Atributos que influenciam na escolha do produto no município de Capanema-PA. 

Fonte: Autores, 2016 
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Fonte: 

Autores, 2016. 

 
Figura 4 – Quantidade e preço dos principais produtos consumidos no mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Principais produtos consumidos no mês no município de Capanema-PA. 
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Fonte: Autores, 2016 
 

 

Quando interrogados sobre qual alimento os entrevistados utilizavam para substituir a carne 

bovina, 53% responderam que utilizam o frango e 29% responderam que utilizam o peixe para 

substitui-la. Somente 12% responderam que utilizam carne suína e 9% responderam que utilizam 

crustácea Figura 5. De acordo com Rosa (1999), o consumo da carne bovina é ainda influenciado 

pela renda per capita da população, preço do produto e dos demais produtos considerados 

substitutos, além do preço relativo dos alimentos frente aos outros produtos. Nesse caso podemos 

observar que os fatores a influenciar nessa decisão é o preço, a facilidade de obtenção das carnes e 

a cultura municipal dos consumidores, já que os mesmos possuem um maior costume de substituir 

a carne bovina por carne de frango e a mesma é facilmente encontrada em feiras, mercadinhos e 

supermercados. 

 

Figura 5- Produtos substitutos da carne bovina no município de Capanema-PA. 

 

Fonte: Autores, 2016. 
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Quando questionamos a respeito de quais produtos os entrevistados utilizavam para 

complementar a carne bovina, a maioria respondeu que utiliza arroz, farinha de mandioca, ovo ou 

açaí. Ao relacionar a quantidade consumida do produto com o preço do mesmo, observa-se que o 

valor não influencia na quantidade consumida (Figura 6). 

 
Figura 6- Relação Quantidade/preço de produtos complementares da carne bovina em Capanema-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES  

O consumo de carne bovina é considerado alto no munícipio de Capanema, pois a maior 

parte da população consome esse tipo de carne mais de uma vez na semana, e a renda buta familiar 

não afeta a frequência de consumo de carne bovina no município. Necessita-se tomar medidas que 

incentivem os consumidores da faixa etária economicamente ativa e de baixa renda a continuar 

comprando esse tipo produto, pois o mesmo representa a maior parte do mercado consumidor local 

e assim irá fortalecer ainda mais a economia dessa região. 
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RESUMO 

 

O consumo de carne suína apesar de ter crescido significativamente nos últimos anos, ainda é 

bastante limitada sua aceitação na alimentação de muitos brasileiros podendo se atribuir o baixo 

consumo da carne suína pelos brasileiros, em parte, a conceitos equivocados a respeito deste 

alimento. Em decorrência disso, foi investigado por meio de pesquisa de mercado no município de 

Capanema-Pará, os motivos pelo qual determinada porcentagem dos entrevistados não consomem 

carne suína e dos que responderam sim, quais atributos da carne consideram importante. A pesquisa 

constitui de 400 entrevistas contendo 20 perguntas abertas e fechadas onde, os dados foram 

processados através do programa Microsoft Excel, mostrando que a frequência da compra é na sua 

grande maioria esporadicamente, sendo adquiridas de forma in natura nos açougues, seguida por 

supermercados e feiras livres, e que dentre os atributos vistos como mais importante estão os 

relacionados às higienes nas instalações, conservação adequada, preço e fiscalização do produto, 

também mostrou que o corte preferido é a costela, seguido da bisteca e o lombo que ocupa a terceira 

colocação, constatou-se ainda que o medo por verminose e as altas taxas de colesterol possuem 

vultosa influência nas respostas de consumo domiciliar, mediante a falta de informação quanto à 

procedência e qualidade nutricional dessa carne. 

 

Palavras-chave: Preferência. Qualidade. Consumidor 

Área de Interesse do Simpósio: Zootecnia 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 A carne suína tornou-se a fonte de proteína animal mais importante do mundo após 1978 

(EMBRAPA, 2010). No entanto, apesar de ser a carne mais consumida no mundo, no Brasil esta 

ocupa o terceiro lugar na preferência dos consumidores, muito embora venha apresentando 

sensíveis aumentos nos últimos anos. A suinocultura alcançou excelentes avanços, principalmente 

na área genética e de nutrição, que reduziram de forma significativa os níveis de gordura e calorias, 

tornando-a mais magra e nutritiva. De acordo com Roppa (2011), de 1980 até hoje, o suíno 
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moderno perdeu 31% de sua gordura, 14% de calorias e 10% de colesterol, se tornando um alimento 

cada vez melhor para a população.  

 Segundo Tonietti e Silveira (2006), a carne suína é um alimento altamente nutritivo e 

saboroso, rica em vitaminas e minerais, essencialmente indispensável à mesa do consumidor. Pode-

se atribuir o baixo consumo da carne suína pelos brasileiros, em parte, a conceitos equivocados a 

respeito deste alimento, uma vez que, persiste na opinião pública, mesmo em classes sócias 

econômicas favorecidas e com maiores esclarecimentos, o mito de que a carne suína é muito gorda, 

tem alto nível de colesterol e difícil digestão (BEZERRA et al., 2007).  

Tais conceitos são transmitidos de geração para geração, sem fundamentos técnicos e 

científicos, no qual, estes, tabus e mitos que inibem seu consumo precisam ser desfeitos, não 

privando a população de um alimento nutritivo, saboroso e saudável. Nesse contexto, o presente 

trabalho teve por objetivo analisar os atributos mais importantes da carne para os consumidores, e 

levantar os principais pontos de rejeição da carne suína.  

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A presente pesquisa foi desenvolvida em Capanema, localizado no Estado do Pará, que de 

acordo com dados do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) apresentando 

uma área de 614.693 km2 e aproximadamente 66,639 habitantes. A análise estatística foi feita afim 

que, uma quantidade representativa de questionários fosse aplicada. Para desenvolver esta pesquisa 

primeiramente o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu na aplicação de 

questionários em pontos estratégicos da feira livre e mercados públicos, com uma totalidade de 400 

questionários.  

As entrevistas foram elaboradas de acordo com o objetivo proposto para a pesquisa, 

contendo 20 perguntas abertas e fechadas. As variáveis investigadas como condicionantes do 

volume demandado de carne suína foram relacionadas quanto à frequência do consumo, 

conhecimento sobre a origem, local da compra, a razão pela qual parte dos entrevistados não 

consome e os atributos mais importantes quanto à procedência da carne foram alguns pontos 

abordados na entrevista. 
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 Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva, por meio do programa 

Microsoft Excel 2010 e as informações obtidas foram afrontadas com a literatura consultada. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Ao analisar os dados da pesquisa, observou-se que a maior porcentagem de entrevistados 

tanto do gênero feminino como masculino encontravam-se na faixa etária dos 21 aos 40 anos e 

possuindo entre 1 a 3 salários mínimos, o que se significa que, os mesmos, já possuem uma 

estabilidade. Ao se fazer a pergunta a respeito do consumo de carne suína, analisou-se que 60% 

dos entrevistados consomem e 40% não.  

Entre os não consumidores uma grande parte dos entrevistados alegam não apreciarem a 

carne, seguido pelo medo por verminose e pelo alto teor de colesterol como expresso na Figura 1. 

Tramontini (2000) aponta a alta taxa de gordura e colesterol como um dos pontos fracos da carne 

suína visto pela população brasileira. Os resultados obtidos, diferenciam-se ao de Murata et al. 

(2002), que encontrou como principal motivo ao não-consumo de carne suína, o fato de os 

entrevistados serem vegetarianos. Já nos resultados de Cavalcante Neto (2003), dentre os principais 

motivos citados para o não-consumo, estão as questões de saúde. 

 

Figura 1: Motivo do não consumo de carne suína. 

Fonte: 

Autores, 2016. 
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 A frequência na compra da carne é principalmente esporadicamente, seguidas de compras 

mensais e semanais, sendo adquiridas de forma in natura preferencialmente em açougues, seguido 

por supermercados e feiras livres como observado na Figura 2. Diferindo da pesquisa de Santos et 

al. (2011), onde a maioria dos consumidores de Aquidauana adquirem o produto em supermercados 

preferencialmente, seguidos de açougues e mercados.  

Figura 2: Frequência de compra. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

A escolha dos pontos de vendas, estão diretamente atrelados aos atributos considerados 

mais importantes a respeito da procedência do produto no qual, 52% dos entrevistados optam por 

produtos de origem conhecida, de açougues de confiança e apenas 10% alegaram que a marca é 

um influente atributo no momento da obtenção da carne suína como observado na Figura 3.  
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Figura 3: Atributo mais importante quanto a procedência da carne suína. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 

A qualidade da carne se deve a fatores ambientais e genéticos juntos. A cor pode variar de 

acordo com a espécie, sexo ou a idade do animal. Além destes fatores, a alimentação e o manejo 

adequado do animal interferem nos resultados quanto ao aroma e sabor da carne. No mais, a 

qualidade também está relacionada às higienes nas instalações e na conservação adequada da carne 

em câmaras frias.  

Os atributos considerados mais importantes pelos consumidores foram a higiene nas 

instalações, conservação adequada, preço e fiscalização do produto. Resultados similares foram 

encontrados na pesquisa de Cavalcante Neto (2003), onde observou que os fatores mais influentes 

para o consumidor, na hora de escolher e comprar a carne suína, são limpeza e higiene não só do 

produto como também do local de venda, seguidos da aparência do produto, da qualidade e do 

preço. Dutra Júnior et al. (2004) também encontraram a limpeza e a higiene como sendo os fatores 

mais importantes, seguidos da aparência, para só posteriormente aparecer o preço. 

Quanto à preferência de corte, a costela está entre o corte comercial preferido entre os 

consumidores, com 42%; seguido da bisteca que apresentou 30%, o pernil é terceiro entre as opções 

com 18% e 10% dos consumidores preferem lombo (Figura 4). No trabalho de Murata et al. (2002), 

realizado no Distrito Federal, o corte mais consumido é o pernil; a costela aparece em segundo 

lugar, seguida da bisteca, que é o corte preferido na microrregião de João Pessoa, segundo 
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Cavalcante Neto (2003), assim como na microrregião de Campina Grande, segundo Bezerra et al. 

(2007). Observa-se que os três primeiros cortes aparecem ocupando sempre as três primeiras 

colocações, embora, dependendo da região, em posições diferentes. 

Figura 4: Preferência de corte de carne suína em Capanema-PA 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÃO 

 A frequência de consumo da carne suína pode ser aumentada, pois a maioria dos 

entrevistados que a consomem é apreciadora do seu sabor. Para que isso aconteça, deve-se priorizar 

a passagem de informações nutricionais e valores reais quanto à sua eficácia em uma alimentação 

saudável. Uma vez que, um dos pontos de rejeição foram o medo por verminose e pelo alto teor de 

gordura e colesterol, sendo imprescindível que, a população se conscientizem de que a carne suína 

é rica em nutrientes necessários ao corpo e quando consumida sem exageros não causa nenhum 

dano à saúde humana.  
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RESUMO  

 

O estudo do comportamento dos consumidores de carne suína é imprescindível para que os 

participantes da cadeia produtiva possam administrar melhor os seus planos de marketing. A 

necessidade de garantir que o produto atenda às expectativas dos consumidores é um dos fatores 

determinantes para o incremento do consumo de carne suína. Para tanto, é importante que todos os 

envolvidos na cadeia produtiva conheçam os atributos de qualidade que os consumidores buscam, 

ao mesmo tempo em que apresentem outros atributos que os consumidores desconheçam. Os 

consumidores, a maioria, atentam-se bastante quanto às suas particularidades, no qual analisam 

principalmente as características que designam a qualidade do alimento, resultando assim em 

compradores cada vez mais rigoroso na sua escolha. O objetivo por meio desse trabalho é o de 

analisar a cadeia produtiva da carne suína, segundo a importância de alguns aspectos a respeito da 

procedência e da compra da mesma, no município de Capanema-PA. Neste âmbito, realizou-se 

uma pesquisa com 400 pessoas, no período dos meses de dezembro a fevereiro do ano 2015, no 

município de Capanema-PA, utilizando-se questionários. Verificou-se que os atributos mais 

importantes da procedência da carne foram a origem do produto, a embalagem de qualidade, as 

informações na embalagem e a marca do produto, que apresentaram 53,3; 21,57; 18,27 e 6,85 % 

respectivamente. O aspecto da compra mais importantes foi a qualidade da carne, no qual obteve 

38,92%. Estas características são de grande valia para o vendedor, pois lhe passa confiabilidade do 

produto adquirido, tendo em vista a satisfação e preferência do consumidor. 

 

Palavras-chave: Consumidores. Qualidade. Aspectos.  

Área de Interesse do Simpósio: Zootecnia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A carne suína é a mais consumida mundialmente, porém no Brasil está ocupa apenas o 

terceiro lugar na preferência do consumidor, apesar de que nos últimos anos venha apresentando 

sensíveis aumentos. Contudo, o consumo per capita da carne suína ainda é pequeno quando 
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comparado a outros países (SILVA; SANTOS; PINHEIRO, 2014). Conforme as estimações 

apresentadas por Souza et al. (2011), o consumo brasileiro de carne suína passará de 2,7 milhões 

de toneladas em 2010 para 3,2 milhões de toneladas em 2020, correspondendo a um aumento anual 

de 1,8 %. 

A necessidade de garantir que o produto atenda às expectativas dos consumidores é um dos 

fatores determinantes para o incremento do consumo de carne suína. Para tanto, é importante que 

todos os envolvidos na cadeia produtiva conheçam os atributos de qualidade que os consumidores 

buscam, ao mesmo tempo em que apresentem outros atributos que os consumidores desconheçam 

(SIMÕES et al., 2012). 

Atualmente é notório que os consumidores de alimentos se tornaram mais preocupados com 

a saúde e com a qualidade de vida, o que reflete claramente na escolha dos produtos adquiridos e 

no seu processo de produção. Deste modo, os consumidores estão cada vez mais exigindo os 

certificados de qualidade, que atestem ou garantam a qualidade do processo de produção (MOURA 

et al., 2009).  

Cada vez mais crítico e bem informado, o consumidor tem consciência de que ao escolher 

determinados produtos ou marcas, ele influencia o trabalho de toda a cadeia produtiva (SOUKI, 

2003). Atualmente, segundo Moura et al. (2009), tornou-se possível encontrar empresas 

certificadoras de produtos agroindustriais que têm emitido selos de qualidade, comprometendo-se 

a um acompanhamento permanente e eficaz com relação ao processo de produção e às normas de 

qualidade e pureza requisitadas. 

Diversos fatores de uma região, como os culturais e socioeconômicos, fazem com que os 

hábitos de consumo apresentem características. Conforme Albuquerque et al. (2015) faz-se 

necessário compreender as características e os fatores que influenciam a decisão de compra dos 

consumidores de carne suína, em virtude de este ser o elo final da cadeia produtiva, para obtenção 

de subsídios e para orientar as estratégias de marketing para a mesma. Principalmente, porque os 

consumidores estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade e inocuidade dos produtos que 

compram, as condições do local de compra entre outras preocupações (SILVA et al., 2015). 

Os consumidores de carne suína, maior parte, atentam-se bastante quanto às suas 

particularidades, no qual analisam principalmente as características que designam a qualidade do 

alimento, resultando assim em compradores cada vez mais rigorosos em suas escolhas. Nesse 
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contexto esta pesquisa tornou-se objetivou analisar a cadeia produtiva da carne suína, segundo a 

importância de alguns aspectos a respeito da procedência e da compra da mesma em Capanema-

PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para desenvolver desse trabalho, inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

objetivando averiguar os parâmetros da qualidade e os aspectos do consumo da carne suína. 

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo utilizando para a coleta de dados a aplicação 

de questionários com perguntas de múltipla escolha, aplicado no município de Capanema-PA, 

durante os meses de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, os quais objetivavam saber a opinião 

das pessoas a respeito da importância dos atributos de qualidade da carne suína. 

As entrevistas foram efetuadas aleatoriamente em açougues, mercado público, 

supermercados e feiras livres com a participação de um total de 400 pessoas das diversas faixas 

etárias. Os aspectos avaliados da carne suína: Atributo mais importante a respeito da procedência 

da carne e as características do produto determinantes na hora da compra. 

O método utilizado foi o da Entrevista Estruturada, que se caracteriza pela apresentação ao 

entrevistado questões planejadas com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham 

os objetivos da pesquisa. 

 Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados em planilha eletrônica 

(Microsoft Excel®), onde se montou uma matriz com as questões e respostas de cada entrevistado, 

permitindo assim a descrição de todas as categorias estudadas e o detalhamento de todas as 

variáveis respostas obtidas. A análise das variáveis qualitativas foi efetuada por distribuição de 

frequência. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os 400 entrevistados, 61,5% consomem carne suína e 38,5% não consomem, 

percebeu-se que os atributos considerados mais importantes em relação a procedência da carne 

suína foram: a origem conhecida, a embalagem de qualidade, as informações na embalagem e a 

marca do produto, que apresentaram 53,3; 21,57; 18,27 e 6,85 % respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1 – Preferência dos consumidores de carne suína quanto a procedência da mesma, no município de 

Capanema-PA. 

Fonte: Autores, 2016. 

A pesquisa de acordo com Machado et al. (2014) corrobora com este estudo quanto ao 

principal atributo da qualidade da carne suína. O sistema de selos certifica produtos que possuem 

qualidade superior, devido ao controle de todo o processo, que abrange registros de origem, 

controle crítico do processo, transporte, distribuição e comercialização (HORTA et al., 2010). Há 

preocupação com a segurança do alimento, pois o consumidor busca somente cortes de carne que 

sejam fiscalizados e recebam o carimbo de inspeção sanitária (ZAMBERLAN e 

SPAREMBERGER, 2013). 
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Figura 2 – Aspectos importantes na compra de carne suína em Capanema-PA 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Na Figura 2, verifica-se que entre os aspectos da compra, o mais importante foi a qualidade 

da carne, no qual obteve 38,92%, ou seja, os atributos sensoriais da carne são relevantes para o 

consumo. Este quesito está ligado diretamente a percepção do consumidor, tendo como o atributo 

visual o principal aspecto para comprar a carne suína em Capanema.  Em segundo lugar os 

consumidores apontaram os atributos sanitários, com 28,32 %. De acordo com Martins et al. 

(2009), muitos consumidores ainda acreditam que o consumo dessa carne pode ter impacto 

negativo na saúde por transmissão de vermes, problemas inflamatórios, excesso de gordura e que 

os animais são criados em péssimas condições de higiene. O terceiro atributo mais importante para 

a compra da carne foi o preço com 21,19 %, no qual varia conforme a classe social e rendas dos 

consumidores. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No quesito procedência da carne, os atributos importantes para o consumidor na hora da 

escolha para adquirir-se um bom alimento foram: a origem e embalagem de qualidade, no qual são 

os fatores que mais os compradores analisam, e para efetuarem a compra do produto averiguam se 

é de qualidade e se obteve todos os processos sanitários adequados. 
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 Estas características são de grande valia para o vendedor, pois lhe passa confiabilidade do 

produto adquirido, tendo em vista a satisfação e preferência do consumidor. 

 Já os aspectos menos determinantes da pesquisa foram a marca do produto e a proximidade 

entre o mercado e a casa destes. No qual ambos têm pouca significância na escolha da carne suína. 
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RESUMO  

 

A carne bovina é a mais importante fonte de proteína animal para dieta humana. Toda a cadeia 

produtiva da carne bovina deve atentar-se em adquirir métodos de orientação total ao mercado e 

satisfação das necessidades do comprador, utilizando sistemas modernos de gerenciamento e 

análise de informações. Objetivou-se neste trabalho uma pesquisa de informações, a fim de saber 

a preferência quanto a atributos, tipos e cortes de carne bovina compradas com maior frequência 

pela população, obtendo assim uma visão geral do mercado consumidor. A pesquisa foi realizada 

no município de Capanema-PA, utilizando-se questionários com perguntas de múltipla escolha, de 

dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, que objetivaram saber a preferência das pessoas quanto ao 

consumo de carne bovina. As entrevistas foram efetuadas aleatoriamente com a participação de um 

total de 400 pessoas de diversas faixas etárias. Dentre os 400 entrevistados, os atributos mais 

considerados foram: informações na embalagem, qualidade da embalagem, origem da carne. Os 

menos escolhidos foram maciez e sabor. Avaliando-se os tipos de carne bovina comprados com 

maior frequência, percebeu-se que a preferência das pessoas é a carne de primeira em relação à 

carne de segunda. Os cortes de carne que obtiveram maior procura pelos entrevistados foram: 

alcatra, bisteca e picanha, com frequência (%) de 18,62; 10,09 e 8,97, respectivamente. Com o 

passar do tempo percebeu-se que a exigência dos consumidores tem se intensificado quanto aos 

atributos de qualidades das carnes comercializadas, resultando numa escolha ainda mais criteriosa 

e detalhista, forçando os vendedores a investirem em melhores condições para a venda de seus 

produtos. 

 

Palavras-chave: Preferência. Qualidade. Consumidor 

Área de Interesse do Simpósio: Zootecnia.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Segundo Lima Júnior (2012), A carne é a mais importante fonte de proteína animal para 

dieta humana. Contudo, devido a uma série de conclusões errôneas a respeito deste alimento, o 
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consumidor tem associado a carne vermelha aos malefícios à saúde humana, o que tem afetado a 

ingestão desse produto em algumas regiões do mundo.  

 No Brasil, a carne bovina ainda é uma das mais procuradas pelo consumidor, por conta da 

riqueza em nutrientes e vitaminas necessárias para um bom desenvolvimento do organismo.  

Segundo Machado et al. (2015), A certificação do Brasil, como área livre de aftosa com vacinação 

nos circuitos pecuários Sul, Leste e Centro-Oeste, aumentou ainda mais as oportunidades de 

negócio do país.  

A tecnologia de beneficiamento da carne bovina tem proporcionado inúmeras 

possibilidades de escolha para o consumidor, principalmente quando se considera o aumento da 

qualidade e consequentemente o preço no mercado. O cuidado com o controle de todos os estágios 

de produção tem se intensificado em razão da preocupação do setor industrial diante das condições 

em que o animal se encontra (doenças, alimentação, suplementos, etc.). De acordo com Caleman e 

Cunha (2011) essas e outras demandas explicam o estabelecimento de alianças mercadológicas, 

programas de qualidade e certificação de produto e processo por parte das indústrias frigoríficas. 

Nesse contexto, Souki et al. (2011) afirmam que toda a cadeia produtiva da carne bovina 

deve atentar-se em adquirir métodos de orientação total ao mercado e satisfação das necessidades 

do comprador, utilizando sistemas modernos de gerenciamento e análise de informações. 

Diante dos dados objetivou-se neste trabalho uma pesquisa de informações, a fim de saber 

a preferência quanto a atributos, tipos e cortes de carne bovina compradas com maior frequência 

pela população, obtendo assim uma visão geral do mercado consumidor. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada em Capanema-PA, necessitando para a coleta de dados a aplicação 

de questionários com perguntas de múltipla escolha, durante os meses de dezembro de 2015 a 

fevereiro de 2016, os quais objetivavam saber a preferência das pessoas quanto ao consumo de 

carne bovina. As entrevistas foram efetuadas aleatoriamente em mercado público, feiras livres, 

açougues e supermercados com a participação de um total de 400 pessoas das diversas faixas 

etárias.  
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O método utilizado foi o da Entrevista Estruturada, que se caracteriza pela apresentação ao 

entrevistado questões planejadas com a finalidade de obter respostas apropriadas que preencham 

os objetivos da pesquisa.  

Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados em planilha eletrônica 

(Microsoft Excel®), onde se montou uma matriz com as questões e respostas de cada entrevistado, 

permitindo assim a descrição de todas as categorias estudadas e o detalhamento de todas as 

variáveis respostas obtidas. A análise das variáveis qualitativas foi efetuada por distribuição de 

frequência.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A aceitação da carne quanto às propriedades sensoriais, informações de bem-estar animal e 

nutricional, são características que fazem com que o consumidor tenha uma percepção mais 

positiva sobre o produto. (NAPOLITANO et al., 2007; DIAS et al., 2015). Dentre os 400 

entrevistados, os atributos mais considerados foram: informações na embalagem, qualidade da 

embalagem, origem da carne. E os menos escolhidos foram maciez e sabor, conforme mostra a 

Tabela 1.  

Tabela 1 – Nível de importância dos atributos da carne bovina para os consumidores. 

Atributos da carne bovina preferidos pelos consumidores Nível de importância 

Informações na embalagem 2,80 ± 1,45 

Qualidade da embalagem 2,42 ± 1,41 

Origem da carne 2,16 ± 1,38 

Tamanho da peça 1,91 ± 1,27 

Limpeza do corte 1,17 ± 0,79 

Coloração da carne 1,10 ± 0,66 

Coloração da gordura 1,28 ± 0,90 

Maciez 1,34 ± 0,99 

Sabor 1,40 ± 1,07 

Fonte: Autores, 2016. 

Sabe-se que a presença de informações na embalagem de qualquer produto, 

principalmente do setor de alimentos, é altamente exigida nos dias 

atuais. E percebeu-se ao questionamento a importância dada pelos 

consumidores à presença desses dados na peça adquirida (BRISOLA; 

CASTRO, 2005).  
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Dentre os entrevistados, aqueles que procuram saber as informações na embalagem do 

produto atribuíram um nível de importância de 2,80 ± 1,45, explicando que com o passar do tempo 

e a procura por um alimento mais saudável, as pessoas estão se tornando mais exigentes quanto às 

embalagens que envolvem o alimento. Visando a conservação da qualidade da carne e o resultado 

que irão causar na saúde do consumidor.  

Em seguida o atributo Origem obteve importância de 2,16 ± 1,38 para os entrevistados. Segundo Pinheiro et al. 

(2010) os consumidores que buscam saber a origem do produto, se a carne bovina passou pela inspeção e qual a 

procedência do animal, pode-se dizer que a população está se preocupando cada vez mais com a origem e com o 

processo de inspeção da carne consumida o que representa grande nível de importância na preferência da 

população.  

Os atributos maciez e sabor foram classificados com menor importância que os demais, com 1,34 ± 0,99 e 1,40 

± 1,07, respectivamente. Já que para os consumidores, a escolha da carne é feita de maneira visual, não 

podendo testar a maciez e o sabor da carne no local de venda. Então esses aspectos mais texturais não ajudam 

muito na hora da escolha.   

A carne pode sofrer um amaciamento artificial por ação de uma série de ingredientes, como vinagre, suco de 

limão, sal e enzimas vegetais. E a maciez e o sabor da carne dependem muito do modo em que é preparada, 

carnes muito cozidas ou assadas tendem a ficar mais duras e menos saborosas que o normal (CORREIA et al., 

2013).  

De acordo com a Tabela 2, avaliando-se os tipos de carne bovina 

comprados com maior frequência, percebeu-se que a preferência das 

pessoas é a carne de primeira em relação à carne de segunda. O primeiro 

quesito de decisão é a qualidade, sendo que é compreendido que a carne 

de primeira é mais saborosa e macia que a carne de segunda, 

localizando-se na parte traseira do animal e a de segunda encontrando-

se na parte dianteira do mesmo, fatores que influenciam na escolha do 

consumidor. Apesar da diferença de preço entre esses dois tipos de 

carne, ainda é possível encaixar a carne de primeira no bolso dos 

consumidores, os quais afirmam apertar o orçamento para poder desfrutar 

de um alimento em melhores condições. 
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Tabela 2 – Tipos de carne bovina compradas com maior frequência no município 

Tipos de carne bovina comprada com 

maior frequência 

Frequência 

relativa (%) 

Carne de primeira 56 

Carne de segunda sem osso 19 

Carne de segunda com osso 18 

Carne moída 3 

Recortes ou retalhos 3 

Subprodutos 0 

Total 100 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Os tipos de carne que menos são procurados pela população são a carne 

moída e os recortes e retalhos apresentando menor frequência (Tabela 

3). O fato de ser um produto altamente manipulado, associado às 

condições de moagem e higienização de moedores nem sempre 

satisfatórias, bem como o aumento do potencial de óxido-redução, 

resultando no aumento do número de micro-organismos prejudiciais à 

saúde humana (MARCHI et al., 2012).  

Fator este que faz com que a população não opte em comprar esse tipo de 

carne com maior frequência.  

 

Tabela 3 – Frequência de consumo dos principais dos cortes da carne 

bovina. 

Corte mais consumido Frequência relativa (%) 

Alcatra 18,62 

Bisteca 10,09 

Picanha 8,97 

Agulha 8,19 

Paulista 7,50 

Costela 7,24 

Chã 7,24 

Filé 6,38 

Bife 6,21 

Carne moída 4,48 

Pá 4,05 

Peito 3,10 

Maminha 2,76 

Fraldinha 2,16 
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Contra-filé 1,55 

Carne com osso 1,47 

Total 100,00 

Fonte: Autores, 2016. 

Para os frigoríficos, o rendimento de carcaça e os pesos dos cortes comerciais, principalmente do 

traseiro, são medidas que interessam economicamente por serem mais rentáveis nas indústrias frigoríficas e 

varejistas de carnes (PASCOAL et al., 2011; ROSA et al., 2015).  

Os cortes de carne que obtiveram maior procura pelos entrevistados foram: alcatra, bisteca 

e picanha, com frequência (%) de 18,62; 10,09 e 8,97, respectivamente. Os consumidores 

afirmaram que mesmo esses cortes sendo carnes de primeira, o preço ainda é compensável. Sem 

contar com a cultura que se tem em consumi-los, sendo os mais pedidos em estabelecimentos como 

restaurantes e churrascarias. A carne com osso obteve um menor resultado, sendo classificada pelos 

entrevistados com uma ultima opção na hora da alimentação, por além de serem menos adequadas 

para alguns modos de preparo (frito e assado) tem menos aproveitamento que um corte que não 

possui ossos, tornando-se assim não tão viável.  

  

4. CONCLUSÕES  

 

O investimento em tecnologias tem ganhado espaço especial nos planos do produtor, o qual 

visa o melhoramento na qualidade de seus animais para um rendimento ainda melhor na hora da 

venda. Já que com o passar do tempo percebeu-se que a exigência dos consumidores tem se 

intensificado quanto aos atributos de qualidades das carnes comercializadas, resultando numa 

escolha ainda mais criteriosa e detalhista, forçando os vendedores a investirem em melhores 

condições para a venda de seus produtos.  

A procura por carnes que satisfaçam as vontades dos consumidores tem levado alguns 

cortes de primeira, como alcatra e picanha a ter um destaque dentre os demais, sendo que os 

mesmos ainda possuem valores acessíveis ao bolso do consumidor, o qual tem se mostrado bastante 

satisfeito com o avanço das técnicas que proporcionam melhor qualidade para o alimento.  
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RESUMO  

 

Nos últimos anos grandes desastres naturais ocorreram no Brasil, com isso em 2012 o “Plano 

Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais” foi criado para a setorização de 

áreas propensas a desastres naturais. Uma metodologia criada pela CPRM para “Ação emergencial 

para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa” e a partir 

disso, diversos mapeamentos de risco geológico no estado do Pará foram realizados. A metodologia 

relaciona áreas com histórico de desastres naturais, observações de itens como: condições das 

construções, topografia, escoamento da água, rachaduras, depressão de pavimentos, presença de 

ravinas e voçorocas, inundações pretéritas e dados de precipitação pluviométrica. A classificação 

de risco descreve eventos com grau de risco entre os níveis alto (R3) e muito alto (R4) como os 

mais graves. Após essa fase, imagens de satélite são utilizadas para visualizar características do 

terreno, amplitude da área e delimitação das mesmas. A finalização do trabalho compreende um 

relatório com as considerações sobre o estudo da área, pranchas descritivas com sugestões de 

intervenção e um arquivo georreferenciado. O município de Bragança foi visitado no ano de 2015, 

com execução da setorização de risco onde foram delimitados quatro setores evidenciando 

processos de erosão costeira, inundação e deslizamento planar de solo afetando aproximadamente 

1.334 habitantes. A praia de Ajuruteua é o enfoque com ocorrência de erosão progressiva, 

demonstrada pelas imagens de satélite do ano de 2007 e 2014 com recuo médio estimado em 25 

m. As causas da erosão são diversas, entre elas a carência de sedimentos. Sem o aporte de 

sedimento, o desequilíbrio causa intensa erosão. O trabalho envolve observação da aplicabilidade, 

análise e funcionalidade da setorização, principalmente referente ao cumprimento das sugestões de 

intervenção com remanejamento urgente e a médio prazo com o apoio da Defesa Civil Municipal. 

 

Palavras-chave: Avaliação de risco. Praia de Ajuruteua. Risco Geológico. 

Área de Interesse do Simpósio: Geografia Física. 

1. INTRODUÇÃO  
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Devido à grandes desastres naturais ocorridos no Brasil nos últimos anos, foi criado em 

2012 o “Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais” como um esforço 

para a setorização e delimitação de áreas propensas à desastres naturais,  tais como a inundação, 

deslizamento de terra, erosão fluvial, pluvial e marinha, etc. Além de tornar a problemática real 

com o estudo científico dessas áreas, a setorização de risco tornou possível visualizar melhor essa 

parcela da população afetada.  O Serviço Geológico do Brasil – CPRM desenvolveu uma 

metodologia para realizar a “Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco 

a enchentes e movimentos de massa” e a partir disso, diversos mapeamentos de risco geológico no 

estado do Pará foram realizados (Figura 1). (PIMENTEL, J. 2012) 

Figura 1 – Municípios mapeados no estado do Pará a partir de 2012; Dados de campo e estudos científicos 

mostram a problemática em pelo menos 57 município. Vale resaltar que ainda não foram todos os 

municípios visitados para a delimitação de áreas suscetíveis.  

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil, CPRM 

O risco geológico agrega a suscetibilidade e vulnerabilidade, o que significa combinar uma 

área geologicamente instável com uma construção sem planejamentos. No entanto, o risco não 

segue um padrão, pois cada comunidade tem suas características, seja geográfica, econômica ou 

social. Um excelente exemplo são as ocupações das encostas de morros nas favelas do município 

do Rio de Janeiro, que são realizadas sem nenhum planejamento prévio. Já no estado do Pará, essa 
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ocorrência de risco está bastante presente em ocupações de áreas ribeirinhas suscetíveis à 

inundação conforme a dinâmica do rio e nas praias (hotéis, restaurantes, moradias) propensas ao 

avanço da maré e erosão (CORRÊA, J. C. 2015). No entanto a prevenção e informação podem 

sensibilizar e diminuir futuros ou próximos incidentes de ocorrerem. Agregado à setorização de 

risco e delimitação dessas áreas, sugestões de intervenção são entregues para os órgãos 

responsáveis para que seja cumprido o quanto antes.  Objetivamente a análise de imagens pode 

sinalizar a evolução do setor de risco quanto à evolução e aplicação das intervenções necessárias 

para a prevenção da vida de ocupantes, moradores ou comerciantes. 

No ano de 2015 foi executada a setorização de risco no município de Bragança, localizado 

no nordeste do estado do Pará, microrregião Bragantina (Figura 2). Foram delimitados quatro 

setores evidenciando processos de erosão costeira, inundação e deslizamento planar de solo, nos 

quais foram verificadas 383 moradias em situações de risco afetando aproximadamente 1334 

habitantes. O caso que vem chamando atenção da mídia é o setor da praia de Ajuruteua, com 

ocorrência de erosão progressiva, demonstrada pelas imagens de satélite do ano de 2007 e 2014 

com recuo médio estimado em 25 m. (CONCEIÇÃO, R. A. C. ; FONSECA, D. D. F. 2015). 

Estudos realizados pelo LOCE e LAGECO (IECOS-UFPA/Bragança) indicam que a tendência 

geral erosiva se deve principalmente a carência de sedimentos. 

Figura 2 – Área de alto a muito alto risco à erosão costeira; Dados de campo e estudos científicos mostram 

que a erosão (recuo da linha de costa) vem aumentando ao longo do tempo.  

Fonte: Autores, 2016. 
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A utilização das imagens de satélite disponíveis dos 2007 e 2014 mostram um avanço na 

linha de costa (Figura 3). A combinação de ondas e correntes de maré resulta na formação de um 

banco arenoso, associado ao estuário do Caeté, e acaba retendo os sedimentos arenosos 

transportados da plataforma continental em direção à costa, gerando um déficit na praia de 

Ajuruteua. Não havendo o aporte de sedimentos para equilibrar o transporte natural, há um 

desequilíbrio dos sedimentos. Assim, a taxa de sedimento que chega é menor do que a que sai da 

praia. Existe assim a tendência geral de erosão.  

Figura 3 – Imagens de satélite de alta resolução, obtidas do aplicativo Google Earth Pro (a) Linha de costa 

em 2007; (b) Linha de costa em 2014. Estima-se uma retração média de 25 m; 

 

Fonte: CONCEIÇÃO, R. A. C. ; FONSECA, D. D. F. 2015, adaptado. 

 

Algumas iniciativas vem sendo tomadas a cerca da mudança e melhoria das condições da 

praia supracitada, utilizando como base principalmente as sugestões de intervenção que mais se 

adequam à região. Tais medidas são sugeridas a partir do mapeamento realizado no setor e 

analisando o risco de cada moradia, além de contabilizar o numero de pessoas atingidas. Ao 

aplicamos a análise de imagem, pode-se averiguar o avanço ou recuo da erosão, retiradas de 

moradias tombadas e eliminação de novas contruções e edificações. Este estudo teve como objetivo 
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verificar o cumprimento  das intervençoes nas áreas de setorização de risco geológicos criadas na 

praia de Ajuruteua na região de Bragança, Pará. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia consiste na visita em campo às áreas com histórico ou propensão a desastres 

naturais onde são observados os seguintes itens: condições das construções, situação topográfica, 

escoamento da água, trincas em muros e paredes, depressão de pavimentos, presença de ravinas e 

voçorocas, marcas de inundações pretéritas e dados de precipitação pluviométrica (ESPÍRITO 

SANTO, 2011). Esses dados foram obtidos através do site CPTEC (Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)  

A classificação de risco empregada no projeto consiste na proposta do Ministério das 

Cidades (2007), que descreve eventos com o grau de risco entre os níveis R1 A R4, sendo alto (R3) 

e muito alto (R4). Após a fase de campo, imagens de satélite  obtidas do aplicativo Google Earth 

Pro, utilizadas para melhor visualização das características do terreno, da amplitude da área, 

delimitação dos setores de risco, bem como o número de moradias afetadas.  

A finalização do trabalho compreende três produtos: um relatório com as principais 

considerações sobre o estudo da área, pranchas descritivas para cada setor com sugestões de 

intervenção e um arquivo georreferenciado através do software ArcMap 10.2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As causas da erosão consistem principalmente na carência de sedimentos, retirada 

vegetação, edificações, além das correntes induzidas pela ação dos ventos e ondas e marés que 

promovem constante remoção de sedimentos. A combinação desses fatores causa transporte de 

sedimento em direção à costa e consequente queda na sedimentação na praia supracitada. Sem o 

aporte de sedimento, o desequilíbrio causa intensa erosão e prejuízo à população local. A aplicação 

dessa análise está em evitar que as causas da erosão irradie. (KALINDI et al., 2011).  

O trabalho de análise de imagens prevê a avaliação da aplicabilidade mediante a 

observação, análise e funcionalidade da setorização, principalmente referente ao cumprimento das 

sugestões de intervenção com remanejamento urgente e a médio prazo das famílias e edificações 

nas áreas mais atingidas, obras de dragagem e alargamento de praia, proibição e fiscalização para 

não ocupação na área, o monitoramento e atualização da área de risco com o apoio da Defesa Civil 
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Municipal, campanhas educativas para evitar ocupação e desastres em áreas de risco geológico e 

em casos de marés elevadas e intensas, alertar a população e promover eventuais remoções de 

emergência. A Figura 4 e 5 mostram as mudanças ocorridas na praia. 

 

 
Figura 4 – Imagens dos anos de 2015 e 2016 mostrando a região afetada pela erosão costeira; Ações de 

retirada e remoção de moradias afetadas pela erosão sendo feitas as devidas intervenções indicadas pela 

CPRM. 
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Fonte: Equipe técnica da Defesa Civil do Município de Bragança, 2016. 
 

 

 
Figura 5 – Ação da equipe da Defesa Civil do município de Bragança atuando na retirada e remoção de 

moradias afetadas pela erosão sendo feitas as devidas intervenções indicadas pela CPRM. 
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Fonte: Equipe técnica da Defesa Civil do Município de Bragança, 2016. 

 
4. CONCLUSÕES 

De acordo com o Anuário brasileiro de desastres naturais, de 2013, a região Norte foi muito 

afetada pelos desastres naturais, com cerca de 140 municípios atingidos. Nesse sentido o 

mapeamento de regiões afetadas por problemáticas ambientais seja erosão, inundação, 

deslizamento de terra, e outros tem causado um maior conhecimento de consequentemente a 

prevenção de novos desastres. Paralelamente, a região onde o estudo foi realizado apresenta uma 

situação natural que favorece a erosão costeira que está relacionada principalmente com a dinâmica 

da maré, variações do ciclo hidrológico e lunar, fazendo com que o processo erosivo leve a areia 
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para zonas mais distantes da praia e o mar avançando mais intensamente. Esses fatores fazem com 

que se torne necessário o monitoramento constante da praia e principalmente atender as sugestões 

de intervenção. Mediante a análise das imagens de 2015 e 2016, entende-se que houve remoção de 

edificações e trabalho de conscientização da população, de acordo com as propostas de intervenção 

sugerida pela CPRM. Tendo sido obedecidas e praticadas com frequência, conclui-se que, através 

das imagens analisadas, o trabalho de setorização foi eficiente e as intervenções realizadas a médio 

e curto prazo com remanejamento urgente e a médio prazo das famílias e edificações nas áreas 

mais atingidas, obras de dragagem e alargamento de praia, proibição e fiscalização para não 

ocupação na área, o monitoramento e atualização da área de risco com o apoio da Defesa Civil 

Municipal e realização d campanhas educativas para evitar ocupação.  

REFERÊNCIAS 

Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Anuário brasileiro de 

desastres naturais: 2013. Brasília, DF: CENAD, 2014. Cooperação técnica da Universidade Federal 

de Santa Catarina, Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres.  

PIMENTEL, J. Mapeamento e Sistematização das Informações de Riscos Geológicos a Serem 

Desenvolvidos pela CPRM no Âmbito do Programa de Redução de Riscos de Desastres Naturais 

do Governo Federal: 2012. Angra dos Reis, RJ. IX Fórum Nacional de Defesa Civil 

ESPÍRITO SANTO, C. M. A gestão dos riscos naturais à erosão e inundação nos planos diretores 

de municípios da zona costeira (Estado do Pará). 2011. 93 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de 

Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia)– Núcleo de Meio Ambiente, 

Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. 

KALINDI, D.; PILO, G. S.; FARRENBERG, C. C. A. Erosão costeira por ação antrópica e suas 

implicações para o desenvolvimento sustentável: Uma revisão bibliográfica. In: V SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 2011, Santos. Anais... Santos: UERN, 1994. p. 1-6. 

CONCEIÇÃO, R. A. C. ; FONSECA, D. D. F. Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em 

Alto e Muito Alto Risco a Movimento de Massa e Inundações do município de Bragança - PA. 

2015. Ministério de Minas e Energia.  

CORRÊA, J. C. A defesa civil como agente minimizador de danos no pós-desastre natural: O caso 

de Abaetetuba-Pará. 2015. Dissertação (programa de Pós-graduação em segurança pública) – 

Universidade Federal do Pará. 

 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

647 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

 

PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA: utilização de charges como recurso pedagógico 

de ensino no conteúdo sobre globalização 
Jair de Lima Silva1, Odirlei Amorim Pessoa1, Eduardo Francisco Barra Bernardes1, 

Sandro Brito Ferreira2 
 

1 Graduandos em Licenciatura Plena em Geografia, Faculdades Integradas Ipiranga. E-mail: 

Jairlimageo@gmail.com 
2 Docente, orientador, Bacharel e licenciado em Geografia, Mestre em Geografia, Ambas      pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

RESUMO 

Este artigo tem como finalidade trazer uma discussão sobre as metodologias que podem ser 

aplicadas ao ensino de geografia, enfocando o uso das charges ilustradas como recurso pedagógico 

de ensino, na perspectiva da aprendizagem sobre a temática globalização e como a mesma pode 

estar inserida em no cotidiano. Assim sendo, acreditamos que utilização das charges poderá 

dinamizar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos nas aulas de geografia, proporcionando 

um saber crítico e analítico sobre os reais fatos científicos da disciplina. Os objetivos foram Definir 

os conceitos e categorias do conteúdo sobre globalização para os alunos do 2ª ano do ensino médio 

da Escola Estadual de Ensino Médio Ramiro Olavo de Castro Ribeiro; desenvolver o trabalho 

educacional onde que venha proporcionar a aproximação direta entre professor e aluno; Estimular 

o processo de aprendizagem do conteúdo sobre globalização, através da utilização de Charges 

como metodologia de ensino para proporcionar um saber reflexivo e analítico sobre o tema 

abordado. A metodologia foi baseada em entrevistas com professores e alunos para chegarmos a 

uma proposta educativa de ensino, para tanto chegamos à conclusão de utilizar as charges como 

recurso pedagógico e atividades. Tendo como resultados o alcance de metas como a aproximação 

e interação do educando sobre a temática globalização. Conduto a utilização das charges ao ensino 

serviram com um atrativo, e nova dinâmica educativa em sala de aula e proporcionar seu 

entendimento no seu cotidiano.  

 

Palavras-chave: Charge. Geografia. Globalização.  

Área de interesse: Geografia Humana  

 

INTRODUÇÃO  

O ensino da geografia pode ser construído de várias formas, desde que o professor busque 

metodologias que venham trazer resultados esperados para a construção do conhecimento no 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, assim sendo, novas metodologias são muito 

bem vindas à prática docente, porque irá auxiliar em seu trabalho e mais que isso, facilitará as 

atividades executadas no cotidiano escolar dos discentes, trazendo melhores rendimentos e 

aproveitamentos de conteúdos ministrados em sala de aula, podendo fortalecer o senso crítico dos 
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alunos por meio de incentivos proporcionados por um recurso diferenciado. Para Cavalcanti (2002, 

p.12), o ensino é um processo que contém componentes fundamentais e entre eles há de se destacar 

os objetivos, os conteúdos e métodos. 

Para tanto, este artigo tem como finalidade trazer uma discussão sobre as metodologias 

que podem ser aplicadas ao ensino de geografia, enfocando o uso das charges ilustradas como 

recurso pedagógico de ensino. Tratando-se da disciplina de Geografia, existem várias 

possibilidades de se trabalhar com a mesma, assim como também fazendo uso das charges como 

recurso didático, devido ao volume de temas sociais, críticos e contemporâneos que muitas das 

vezes são retratadas pelas charges e que estão presentes na ciência geográfica.  

Portanto, a utilização de charges poderá dinamizar o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos nas aulas de geografia, proporcionando um saber crítico e analítico sobre os reais fatos 

científicos da disciplina (GURGEL, 2004). Assim sendo, adotamos esta proposta de prática de 

ensino sobre o assunto referente á globalização metodologia das charges ilustradas sobre a 

temática globalização mais especificamente sobre a temática Globalização e suas contribuições 

no cotidiano, ou seja, tal assunto tem como objetivo informar ao educando como o fenômeno da 

globalização pode estar inserido dentro da própria casa e em seu cotidiano com os objetos que 

estão em volta do aluno. 

 Contudo nós utilizamos das charges como um atrativo para aproximar os alunos dos 

conceitos que poderiam ser abordados. Estas atividades foram realizadas na perspectiva do 

estágio supervisionado realizado na Escola Estadual de ensino médio Ramiro Olavo de Castro 

Ribeiro para os alunos do ano 2ª ano do ensino médio.    

Assim sendo na elaboração desta pesquisa devemos responder o seguinte 

questionamento de como as charges com os seus conteúdos podem ser um recurso pedagógico 

de ensino nas aulas de geografia? Segundo o autor esta questão pode ser respondida da seguinte 

forma:  

A comunicação, seja ela qual for, está associada a um gênero textual que fortalece as 

relações interpessoais através da troca de informações. Assim, os gêneros textuais 

caracterizam-se pelas diversas formas de comunicação que existem em nossa sociedade, 

sendo ele literário ou não. Podemos citar alguns exemplos como: as cartas, entrevistas, 

anúncios, bulas, crônicas, comédias, charges, discursos e etc. Cada gênero possui 

características próprias, apresentado cada um, uma finalidade específica. (ALMEIDA 

et al., 2014, p. 05) 
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A comunicação que a charge pode transmitir fortalece a prática de reflexão que surge 

através deste recurso, porém o professor deve saber como e qual a melhor hora de se apropiar desta 

leitura na interpretação de referidos temas e assuntos da ciência geográfica. Qualquer recurso 

didático só deve ser usado se for adequado para transmitir conhecimento e se o professor souber 

usa-los com esse propósito. (MEIRELES e VILAR, 2013, p. 04) 

A geografia é uma ciência que abrange um acervo de temáticas muito variadas como por 

exemplo o conteúdo de globalização com variados conceitos, proporcionando para o professor 

meios de executar de múltiplas formas seu trabalho docente em sala de aula, mudando-se o método 

tradicional de ensino. A sociedade vem passando por grandes mudanças e inovações ao longo dos 

anos, e não sendo diferente, a Geografia vem buscando se inserir dentro desses novos moldes de 

transformação (ALMEIDA et al., 2014, p. 02). Dessa forma, o cotidiano em sala de aula e a 

motivação dos alunos será melhor no processor de construção do conhecimento.  

As charges como recursos pedagógicos de ensino transmitem uma forma de comunicação 

critica em um referido tema fazendo com que o leitor da charge análise e entenda de uma forma 

irônica o que a mesma quer demostrar para o leitor, sendo assim, para os discentes se tornar mais 

fácil e se tornar mais atrativo discutir em sala as problemáticas nos conteúdos e interpretação de 

conceitos e categorias cientificas presentes na disciplina de geografia (GURGEL, 2004,).  

Para tanto sobre o assunto sobre globalização é um fenômeno que está inserido no espaço 

geográfico que, se desenvolve diante da sociedade em caráter político, econômico e cultural 

podemos dizer que esse fenômeno e definido como: 

A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira 

internacional, em meados da década de 1980. Depois disso, muitos 

intelectuais dedicaram-se ao tema, associando-a à difusão de novas 

tecnologias na área de comunicação, como satélites artificiais, redes de 

fibra ótica que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras, 

que permitiram acelerar a circulação de informações e de fluxos 

financeiros. Globalização passou a ser sinônimo de aplicações financeiras 

e de investimentos pelo mundo afora. Além disso, ela foi definida como 

um sistema cultural que homogeneíza, que afirma o mesmo a partir da 

introdução de identidades culturais diversas que se sobrepõem aos 

indivíduos. Por fim, houve quem afirmasse estarmos diante de um cidadão 

global, definido apenas como o que está inserido no universo do consumo, 
o que destoa completamente da ideia de cidadania (RIBEIRO,1995, p. 18-

21.) 
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De acordo com o exposto pelo o autor podemos concluir que explicar a temática 

globalização para a alunos do ensino fundamental, torna-se complexa por conta de seus vastos 

conceitos e categorias, assim, para o professor na tarefa de construir este conhecimento podem 

surgir dificuldades ao longo deste caminho, no entanto o professor deve se empenhar em mostrar 

a realidade para os discentes. “Refletir a respeito do espaço geográfico e apostar no seu potencial 

explicativo darealidade, levaria ao reconhecimento do valor educacional da geografia” (OLIVA, 

2009, p. 49).  

Toda via a teáatica sobre globalização pode ser abordada no cotidiano do aluno, o professor 

é um mediador do conhecimento cabe a ele construir em seus alunos outras formas de leitura do 

espaço além do livro didático transmitindo informações cientificas que estão em seu dia a dia que 

vão além do livro didático. 

Para Masetto (1997), ao centrar a construção do conhecimento somente sobre o livro 

didático, cria-se um ambiente de aprendizagem parado no tempo, fora de contexto e 

desinteressante. A realidade sobre o trabalho docente em sala de aula é clara quando se trata na 

construção do conhecimento principalmente em geografia, pois, havendo conteúdos complexos o 

professor deve buscar outros meios para superar este fato. Porém, Meireles e Vilar (2013, p. 04) 

fizeram uma análise sobre o porquê de o professor ser tão desprender do uso do livro didático: 

Um dos fatores que faz com quer os nossos professores utilize apenas o 

livro didático é a falta de tempo para buscar novos recursos. Os docentes 

do nosso país se dedicam muito pouco para preparar as aulas de uma 

determinada turma, isso ocorre porque muitos deles têm mais de um 

emprego. O que provoca este fato é a questão de seus salários serem muito 

baixo é não dar para suprir todas as suas necessidades. 

 

A utilização das charges em sala de aula como recurso pedagógico contribui para 

desenvolver os caminhos para o saber cientifico através de uma linguagem mais informal sobre os 

fenômenos espaciais promovendo um olhar reflexivo sobre os temas da geografia. De acordo com 

Gurgel (2004, p. 5), a charge é uma forma de comunicação condensada com muitas informações, 

cujo entendimento depende de um conjunto de dados e fatos contemporâneos ao momento 

específico. O objetivo geral deste projeto esta embasado em desenvolver o processo de 

aprendizagem da geografia a partir da utilização de Charges como metodologia de ensino na 

perspectiva da temática globalização.  
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Os objetivos específicos são: Definir os conceitos e categorias do conteúdo sobre 

globalização por meio de aulas explicativas para os alunos do 2ª ano do ensino médio da Escola 

Estadual de ensino médio Ramiro Olavo de Castro Ribeiro; Desenvolver o trabalho educacional 

onde que venha proporcionar a aproximação direta entre professor e aluno e dinamizar o processo 

de ensino e aprendizagem da geografia; Estimular o processo de aprendizagem do conteúdo sobre 

globalização, através da utilização de Charges como metodologia de ensino para proporcionar um 

saber reflexivo e analítico sobre o tema abordado.  

 

METODOLOGIA  

O projeto em questão que tratou sobre a utilização das charges como recurso pedagógico 

de ensino em geografia, foi proposto a partir das aulas regências realizadas para turma do 2ª ano 

do ensino médio, contudo, para que este presente projeto fosse realizado com maiores seguranças 

opinamos em desenvolve-lo por meio de quatro momentos. 

No primeiro momento aconteceram entrevistas com alguns professores de geografia, que 

nos passaram as informações necessárias que serviram para que pudéssemos elaborar uma 

dinâmica diferenciada durante as aulas ministradas. Outra questão que os educadores levantaram 

foi que em temáticas como globalização que ainda passa a ser uma temática com algumas 

dificuldades de ser transmitida pelos educadores durantes as aulas, devido ao pouco tempo de aula 

tornando o processo deficiente.  Esta entrevista teve como objetivo entendermos melhor como é o 

cotidiano do aluno e do professor em sala de aula quando ambos se deparam com conteúdo com 

conceitos diversificados, assim como é o caso da temática globalização.  

No segundo momento foi aplicado para os alunos uma aula de caráter explicativa, sendo 

explanado para os discentes o processo e desenvolvimento da globalização pelo mundo sendo 

formado com as mesmas categorias e conceitos, assim como; mundialização comunicação em 

redes, transnacionais, multinacionais, etc. Tais nomenclaturas soavam para os alunos complicadas 

de serem compreendida principalmente porque a única ferramenta de apoio era o livro didático.  

No terceiro momento e terceira aula, foi aplicada a proposta educativa, onde que buscou-se 

a utilização das charges ilustradas com temas que mais se aproximavam com o conteúdo de 

globalização, para tanto, foi aplicado para os alunos uma aula de caráter explicativa e expositiva 

sendo expostas para os educando as charges com imagens sobre temas e conteúdos do dia a dia do 
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aluno e principalmente com aqueles que estão presentes no cotidiano do aluno ou dentro de sua 

própria casa, como exemplo as charge das Figuras  1, 2 e 3. 

Na Figura 1 é exposta uma charge da personagem Mafalda, fazendo uma crítica sobre os 

comercias de televisão que induzem os telespectadores a utilizar tais produtos para seu consumo. 

A partir desta ideia presente na charge conseguimos trazer para a realidade do discente como 

funcionam as grandes empresas multinacionais, ou seja, é constante presenciarmos no dia a dia 

propagandas nacionais e multinacionais utilizando os meios de comunicação para conquistar 

consumidores por meio das tecnologias de informação 

Figura 1 – Modelo de prática a ser utilizado em sala de aula. 

 

Fonte: wordpress.com (2016) 

A segunda charge (Figura 2) teve o objetivo de fazer uma crítica sobre como a globalização 

afeta e modifica a paisagem de determinados espaços como nas grandes cidades, que surgiram por 

advento do fenômeno da globalização, proporcionando assim, mudanças e Interferência no 

cotidiano dos indivíduos principalmente dos mais jovens que interagem nestes locais para o lazer. 

Durante a atividade de interpretação da charge, observamos que ao centro da mesma tem uma 

imagem de uma escola com a seguinte frases “passa-se o ponto”, analisamos junto com os alunos 

estas frases e chegamos à conclusão de que a escola que é um espaço de aprendizagem e 

conhecimento acaba se tornando um espaço enfadonho por conta destes novos elementos 

originados pelo fenômeno da globalização.  
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Figura 2 – Crítica sobre como a globalização afeta e modifica a paisagem de determinados espaços 

como nas grandes cidades 

 

Fonte: Disponível em: https://regional7.wordpress.com/2016/01/17/ministerio-publico-suspende-

a-reestruturacao-da-rede-municipal-de-ensino/. Acesso em 13/10/2016 

Prosseguindo com nossas atividades, apresenta-se outra charge para os discentes, descrita 

na Figura 3, onde a charge mostra duas imagens de duas pessoas executando um trabalho em 

períodos diferente, sendo que na primeira imagem temos uma pessoa usando uma máquina de 

datilografia antiga fazendo um trabalho lento e cansativo; já a outra imagem ao lado mostra uma 

pessoa executando a mesma tarefa mas de forma rápida e produtiva. Fizemos com os alunos 

diversas análises e chegamos à conclusão que esta charge mostra o que o fenômeno da globalização 

faz a partir das inovações tecnológicas que a mesma proporciona.  

Figura 3 – Fenômeno da globalização faz a partir das inovações tecnológicas. 

 

Disponível em: https:// http://bloglobalizado.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.html. Acesso em 

13/10/2016 

Por fim no quarto momento aconteceram atividades para que houvesse melhor assimilação 

e produtividade nas atividades. Todavia as práticas docentes sempre devem ser na esperança de 

resultados positivos mediante à construção do conhecimento.   
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RESULTADOS  

No referido projeto proposto como a utilização de charges como metodologia de ensino em 

geografia sobre a temática globalização e sua relação no cotidiano do educando, tivemos como 

resultados o entendimento sobre como é a relação entre professor e aluno na sala de aula, mas que 

isso, obtivemos também o alcance de metas como a aproximação e interação do educando sobre a 

temática globalização, que como já foi relatado neste texto este é um conteúdo com diversas 

categorias e conceitos, fazendo com que surjam problemáticas durante seu processo de ensino.  

Conduto a utilização de outras ferramentas, como as charges, serviram com um atrativo e 

nova dinâmica de ensino, neste sentido, o professor deve sempre buscar recursos e metodologias 

que possam ser úteis para se desenvolver um trabalho satisfatório e produtivo como foi a utilização 

das charges proporcionando novas discussões e formação de um aluno critico ativo e participativo 

em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO  

A utilização do material escolhido como as charges, possibilitou realizar uma leitura crítica 

do mundo globalizado em uma forma divertida e coletiva, como uma das múltiplas maneiras de ser 

reger uma aula de geografia, trazendo um modo de desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem de forma diferenciada para a turma.  

Projetos educacionais podem construir de forma sadia e prazerosa o conhecimento 

cientifico, bastando apenas ter ferramentas disponíveis para dar continuidade ao processo de 

educação.  
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RESUMO 

 

Muito tem se discutido nos últimos anos sobre uso e cobertura do solo de um determinado local, 

principalmente em relação ao seu monitoramento e alterações ao longo do tempo, porém, o grande 
empecilho nesta questão é a respeito das dimensões destas regiões no sentido de: Como 

acompanhar tais mudanças e fiscalizar possíveis agressões ao meio ambiente. O uso de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto utilizadas nas análises da dinâmica da cobertura 

vegetal. Os conhecimentos das alterações nos recursos naturais são as melhores tomadas de decisão 

por parte dos órgãos gestores de prefeituras e órgãos públicos em geral. O objetivo deste estudo foi 

caracterizar e comparar o uso e ocupação do solo no município de Tailândia-Pará, nos anos de 

1999, 2008 e 2015, utilizando imagens dos satélites Landsat 5 e 8/TM com SIG e técnicas de 

classificação supervisionada realizadas no software ENVI 5.1, determinando as seguintes classes: 

Floresta densa, vegetação secundária, vegetação rasteira, área antropizada e Água. Verificou-se 

que houve uma gradual perda na vegetação densa ao longo dos anos, devido provavelmente ao 

desmatamento ocasionado pelo crescimento urbano e desmatamento ilegal e ainda um considerável 

aumento na vegetação secundária de 1999 para 2008. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento, uso do solo, área antropizada, SIG. 

Área de interesse do simpósio: Geoprocessamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O município de Tailândia tem uma longa historicidade, desde a construção da PA 150, 

quando começaram as primeiras aberturas no meio da mata fechada que objetivava a ligação entre 

o município de Marabá e a Capital Belém. A partir daí, começaram as constantes imigrações de 

colonos as margens da PA 150; acredita-se que a vila de Tailândia foi rapidamente ocupada, pois 

na época era uma área que se encontrava no centro da divisa dos municípios de Mojú, Tucuruí, 

Tomé-açu e Acará, o que na verdade a vila de Tailândia pertencia na época ao Município de Mojú 

sob administração do Prefeito Tenente Reis. 

Segundo historiadores e moradores que vivenciaram a época a cede do ITERPA foi uma 

intervenção do governo do Estado ALACIDE NUNES, tendo em vista que devido à intensidade de 

imigração para a região começaram os conflitos de terras em Tailândia, de um lado os grileiros 

provindos de municípios próximos da região, já de outro lado fazendeiros e madeireiros vindos do 

sul do Pará visando à exploração de madeira e aberturas para agropecuária (PRADO, 2006).  

Diante de tais problemas o governador ALACIDE NUNES, providenciou a integração da 

sede do ITERPA na região isso em 1978, após ser constatada a morte de mais de 20 pessoas em 

menos de 1 ano, mortes ocasionadas pelo conflito de terras na região (PRADO, 2006). 

Percebe-se que o problema da grilagem de terras ainda é frequente em grande parte do 

estado do Pará, um dos municípios que tem grande semelhança com a história de Tailândia é o 

município de Anapú, por vivenciar este mesmo problema que Tailândia viveu na década de 70. 

Hoje encontramos inúmeras dificuldades de desenvolver trabalhos de pesquisa voltados à 

historicidade, por conta da escassez de informações dos acervos pobríssimos dos municípios que 

ao longo de suas histórias os governantes, se desprendem a esfacelar as riquezas dos municípios, 

simplesmente pelo ódio político de seus adversários. 

 Nesse sentido o objetivo do trabalho é caracterizar espacialmente, o município de Tailândia 

quanto às classes de Floresta Densa, Floresta Secundária, Vegetação Rasteira, Área Antropizada e 

Água, utilizando para isso, conhecimentos sobre sensoriamento remoto e técnicas do 

geoprocessamento aplicando estas, ás imagens dos anos de 1999, 2008 e 2015. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O município de Tailândia encontra-se inserido na mesorregião nordeste paraense e na 

microrregião de Tomé-açu. Estabelece limite com os municípios de Acará (ao Norte) e Ipixúna do 

Pará (ao Sul) possuem 64.281habitantes e área territorial de 4.430,222 km2 (IBGE, 2010). 

Encontra-se na faixa equatorial, apresentando o clima do tipo Afi, na classificação de 

KOPPEN, correspondente ao tropical úmido, com temperatura mensal superior a 18° C, chuvas 

nas duas estações, precipitação sempre acima de 60 mm, em relação às aferições mensais; apresenta 

precipitação anual compreendida entre 1800 e 2300 mm anuais e amplitude térmica anual em torno 

de 5° C. Alguns valores aferidos sobre a temperatura indicaram 31,4° C, para o mês mais quente, 

mínima de 22,4° C, ventos com direção predominante nordeste e velocidade bastante moderada. 

Hoje existe estação agrometereológica em Tailândia (INPE 5288, 2016). 

A vegetação é representada pela floresta equatorial latifoliada de terra firme, apresentando 

como subtipo a floresta densa dos baixos platôs. Já nas áreas próximas a margem do Rio Acará, 

localiza-se a mata de várzea que ocupa os terrenos mais baixos, sujeitos a inundação. 

Quanto às condições edáficas, os solos em sua extensão são predominantemente do tipo 

latossolos amarelo, textura argilosa, arenosa e média e também solos do tipo concessionário 

laterítico, além de areias quartzosas e solos aluviais (RODRIGUES, 2001). 
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Figura 1– Mapa de Localização da área de estudo (Município de Tailândia-Pará). 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Obtenção dos dados 

Para início do estudo utilizou-se como base, duas imagens do satélite LANDSAT 5/TM, 

dos anos de 1999 (08/07/1999) e 2008 (14/07/2016), e uma do LANDSAT 8/TM datada de 

21/10/2015, ambas com órbita ponto 223-62, todas as imagens citadas foram obtidas no site 

NASA/USGS.  

 

Processamento dos dados 

As imagens foram processadas inicialmente no software ArcGIS versão 9.1, utilizando-se 

técnicas de processamento digital de imagens (PDI), foram feitas a composição colorida falsa cor 

RGB, georreferênciamento sendo o sistema de projeção cartográfico utilizado foi o UTM 
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(Universal Transversa deMercartor), fuso 22S, Datum WGS-1984, recorte utilizando como 

máscara o shapefile do município de estudo (Tailândia-Pa) e salvo em formato TIFF. Para um 

melhor aproveitamento da classificação, as imagens passaram primeiramente por uma correção 

atmosférica efetuada no software ENVI versão 5.1. 

O processo de classificação supervisionada (Algoritmo MaxVer) foi realizado no ENVI 

versão 5.1. Em classificações que se usa o algoritmo MaxVer, as classes são determinadas por um 

modelo gaussiano e multivariado, capaz de descrever a distribuição das classes no espaço de 

atributos (CROSTA, 1993). As classes escolhidas foram: Solo exposto, floresta densa, vegetação 

secundária, vegetação rasteira, água e nuvem. Gerando posteriormente seus respectivos índices 

Kappa e matriz de confusão para uma melhor confiabilidade dos resultados obtidos (AMARAL et 

al., 2009). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que a floresta densa no município reduziu 7,39% de 1999 a 2008 e 6,5% de 

2008 para 2015, isso possivelmente se deve ao fomento da agropecuária proporcionado por 

programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento do município de Tailândia no intuito de gerar empregos e renda no campo. Para 

Lopes (2008), a prática de atividade que mais altera o meio ambiente em tal município é a 

agropecuária. Figura 2 e Figura 3. 

 

Figura 2– Taxa em porcentagem das classes de Floresta Densa, Floresta Secundária, Vegetação Rasteira, 

Área Antropizada e Água do município de Tailândia nos anos de 1999, 2008 e 2015. 

 
Fonte: Autores, 2016. 
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Figura 3 – Mapa de classificação do município de Tailândia nos anos de 1999, 2008 e 2015.

  
Fonte: Autores, 2016. 

 

Segundo dados do Instituto do homem e meio ambiente da Amazônia (IMAZON), no 

período do ano 2000 a 2008 a média de desmatamento para o município foi de 97,3 Km2, já para a 

média dos anos de 2008 a 2013 foi de apenas 15,8%, comprovando assim a veracidade dos dados 

apresentados. Mostrando que mesmo o fato de Tailândia ser um município verde, o desmatamento 

ainda é uma realidade. 

No mesmo intervalo verifica-se um aumento da vegetação secundária, de 29,43% em 1999 

para 37% em 2015. Inferindo-se que a prática agropecuária no local efetua sua exploração em 

florestas primárias, e estas se regeneram ocasionando o surgimento de florestas secundárias. 

Possivelmente, por esse motivo há uma elevação das taxas de vegetação secundária no local. 

Até maio de 2012 a área licenciada por atividade econômica com cultura de ciclo longo 

(Dendê, algodão, reflorestamento) era de 45.234 hectares (71%) da área total licenciada no 

município contribuindo assim, diretamente para o aumento da vegetação secundária no período de 

2008 a 2015 (SIMLAM/SEMA, 2014). 
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A sutil diminuição da vegetação rasteira de 2008 a 2015 é devida em sua maioria ao 

desenvolvimento das culturas de ciclo longo no decorrer dos anos, visto que a cultura do dendê foi 

a que mais se destacou no período em questão (IBGE/PAM/PPM, 2014). 

Em recebe o certificado de Município Verde no ano de 2015, o que explicaria a redução de 

vegetação rasteira devido aos incentivos ao reflorestamento e recuperação de áreas nos últimos 

anos, contribuindo assim com o aumento na vegetação secundária. 

Quanto a área antropizada, estimativas do IBGE para a população do município no ano de 

2015 é de 97.161 habitantes, aumentando em 256,66% em relação ao ano de 1999. É possível 

observar nas imagens as mudanças ocorridas na área antropizada ao longo dos anos citados, neste 

caso, nota-se que as alterações ocorreram principalmente ao longo da rodovia (PA-150), fato este 

explicado possivelmente devido à facilidade de acesso. 

É importante ressaltar que o Coeficiente de Kappa da classificação das imagens coletadas 

de 1999, 2008 e 2015 foram respectivamente 0,9985; 0,9890 e 0,9953 indicando confiabilidade 

nos dados apresentados. 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo foi realizado para comparar resultados de análises da dinâmica espacial 

das atividades do referido município, mostrando mudanças ao longo do período de 1999, 2008 e 

2015 e interpretar a forma que está sendo realizada a ocupação do solo no município, sabendo dos 

conflitos de terra e da grande quantidade de madeireiras exploradas de forma ilegal nesta região. 

Observou alterações ocorridas na cobertura de solo do município de Tailândia-Pará e foram 

constatadas com relativa precisão quando comparados com os resultados obtidos pelo uso das 

ferramentas do SIG com banco de dados de órgãos ambientais e de fiscalização do estado do Pará, 

nos possibilitando o melhor diagnóstico de monitoramento de grandes áreas facilitando dessa 

forma, a gestão dos recursos naturais de uma determinada região com relativa eficácia. 

Com esse estudo comprovamos que é viável a utilização das técnicas de geoprocessamento 

e sensoriamento remoto para monitorar, analisar e interpretar a forma com que o homem está 

ocupando o espaço territorial do município de Tailândia –Pará, levando em consideração 

principalmente a dinâmica do tempo e a partir dessas análises específicas possamos tomar decisões 
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de como utilizar o meio ambiente, de maneira socialmente justo, economicamente viável e 

ecologicamente correto. 
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RESUMO  

 

As condições de tempo de uma região tem grande influência sobre as atividades humanas. O 

entendimento da variabilidade dos elementos meteorológicos auxilia no efetivo planejamento 

urbano, que por sua vez, implica na consequente melhoria da qualidade de vida das populações 

afetadas pelos processos artificiais termo-higrométricos, modificadores dos ambientes. Por isso, o 

objetivo deste estudo foi de quantificar a variabilidade horária da temperatura do ar (Tar), umidade 

relativa do ar (UR) e do conforto térmico em três pontos distintos de Marabá-PA: Nova Marabá, 

Belo Horizonte e do Aeroporto de Marabá (SBMA). Em Nova Marabá (área urbanizada) e Belo 

Horizonte (área urbanizada, mas com vegetação) foram feitas medições horárias das 13:00 hora 

local (HL) do dia 06 até as 12:00 HL do dia 08 de abril de 2016, da Tar e da temperatura do bulbo 

úmido (Tu) em superfície. Para estas duas localidades a UR foi estimada pela razão da pressão de 

vapor e da pressão de saturação de vapor. Para o mesmo período, também foram utilizados os dados 

registrados de Tar e UR da estação meteorológica do aeroporto de Marabá (área com vasta 

vegetação e distante da área urbana). Com estes dados foram analisadas a distribuição horária da 

Tar e UR, além de calcular o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), que identifica intervalos 

categorizados de desconforto térmico. Os resultados mostraram a grande influência da estrutura 

urbana na variabilidade termo-higrométrica em Marabá, com maiores (menores) amplitudes de 

temperatura e umidade, no ponto mais (menos) urbanizado, Nova Marabá (Aeroporto), em relação 

aos demais pontos estudados. Quanto ao conforto térmico, o bairro de Nova Marabá foi o menos 

confortável, quando comparado ao Belo Horizonte e ao Aeroporto. 

 

Palavras-chave: Conforto Térmico. Temperatura do Ar. Umidade do Ar. Marabá  

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 No decorrer da história da humanidade sempre houve a interação sociedade-clima, 

independentemente da forma que ocorreu positiva ou não. Quando se configurou de forma positiva, 

tivemos a consolidação de inúmeras civilizações pelo planeta e na segunda hipótese, a história 

amarga inúmeros casos de desgraças, fome, crises, colapsos da humanidade, restando só a 
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adaptação ao meio ou a migração em massa para outras regiões devido as condições climáticas que 

foram expostas (MONTEIRO; MENDONÇA, 2001). 

Atualmente, os debates sobre os problemas socioambientais têm levado em consideração o 

clima como um dos elementos fundamentais na interação homem- natureza, atentando para os e 

impactos ambientais ligados à atmosfera (MONTEIRO; MENDONÇA, 2001). 

As condições de tempo e clima de uma região têm grande influência sobre as atividades 

humanas, assim como as atividades antrópicas contribuem para as alterações no meio ambiente. 

Áreas com solos impermeabilizados cada vez maiores e a construção de edificações de grande 

porte, fruto da urbanização das cidades, causam variações nas características climáticas locais, 

possibilitando o surgimento de microrregiões termicamente desconfortáveis denominadas ilhas de 

calor (MAITELLI, 1991; GOLDREICH, 1992; JÁUREGUI, 1992). As alterações provocadas pelo 

processo de urbanização modificam significativamente as características ecológicas do meio 

urbano, principalmente, nas cidades onde o crescimento se processa de maneira desordenada e sem 

um planejamento adequado (GARTLAND, 2010; SANTOS et al., 2012). 

 Apesar de se discutir sobre as variações do clima urbano, verifica-se que grande parte destas 

vem sendo desenvolvidas em cidades de latitudes médias, sendo ainda reduzidas as pesquisas em 

latitudes altas e baixas (OKE, 1982, SANTOS et al., 2012). 

 Algumas cidades localizadas na Amazônia, nas últimas décadas, vêm apresentando um 

grande crescimento urbano, caracterizado pela verticalização e expansão horizontal 

indiscriminada, onde as superfícies naturais são substituídas por construções e outros tipos de 

superfícies artificiais (SANTOS et al., 2012). Considerando-se a reduzida quantidade de estudos 

desenvolvidos sobre este tema na Amazônia, justifica-se o desenvolvimento desta investigação, 

cujo objetivo foi analisar a variação horária da temperatura do ar, umidade relativa do ar e conforto 

térmico em três pontos distintos do município de Marabá, no sudeste paraense.  

 O entendimento da variabilidade dos elementos meteorológicos, por exemplo, poderá 

auxiliar no efetivo planejamento urbano, que por sua vez, implicará na consequente melhoria da 

qualidade de vida das populações afetadas pelos processos artificiais termo-higrométricos, 

modificadores destes ambientes. Por isso, o objetivo deste estudo é quantificar a variabilidade 

horária de temperatura, umidade relativa do ar e do conforto térmico em três pontos distintos do 

município de Marabá no Estado do Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 O município de Marabá faz parte da microrregião de Marabá, mesorregião do Sudeste 

Paraense, no estado do Pará. É o município sede da Região Metropolitana de Marabá e localiza-se 

cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Estado (Figura 1). Sua localização tem, por referência, 

o ponto de encontro entre dois grandes rios, Tocantins e Itacaiúnas. A sede municipal apresenta as 

seguintes coordenadas geográficas: 05º21'54"S de latitude, 49º07'24" W de longitude e 84 m de 

altitude. O município ocupa uma área de 15.092,268 km² e conta atualmente com 262.085 

habitantes, sendo o décimo município mais populoso da Amazônia (IBGE, 2010).  

 Segundo a classificação de Köppen o clima de Marabá é tropical semiúmido (Aw), com 

temperatura média anual de 26,0ºC e volume médio de precipitação elevado, próximo aos 2.200 

mm anuais, sendo os meses mais chuvosos março (421 mm na média mensal) e fevereiro (405 mm 

na média mensal), enquanto os meses de menor pluviosidade são agosto e julho, com média mensal 

de apenas 15 mm e 24 mm, respectivamente. A umidade relativa do ar é relativamente elevada 

durante todo o ano, com médias entre 75% a 90%. A velocidade média do vento é de 1,4 m/s, com 

predomínio da direção Nordeste (RAMOS et al., 2009). 

 

Figura 1 – Localização do município de Marabá-PA. 
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Fonte: googlemaps.com 

 Os dados utilizados neste estudo foram coletados em três pontos distintos: Bairro de Nova 

Marabá (05˚19’44” S; 49˚05’40” W; 98 m), Belo Horizonte (5°21’59.6”S; 49°06’36.2”W; 125 m) 

e no Aeroporto de Marabá (5,35°S; 49,15°W, 102 m). O Bairro de Nova Marabá encontra-se dentro 

do aglomerado urbano do município e está a 1,3 km do Rio Tocantins. O bairro Belo Horizonte, 

embora esteja localizado também da área urbana, tem mais áreas arborizadas em relação à Nova 

Marabá, além de estar à 850m ao Sul do Rio Itacaiúnas. Por outro lado, o aeroporto de Marabá 

(SBMA) está localizado numa área afastada do núcleo urbano da cidade, apresentando vastas áreas 

de florestas em sua circunvizinhança (Figura 2). 

 

Figura 2 – Localização dos três pontos utilizados neste estudo no município de Marabá-PA. 

 
Fonte: googlemaps.com 

  

2.2 DADOS COLETADOS 

 Para realização deste estudo foram feitas leituras em um psicrômetro, o qual possui um par 

de termômetros, em que um mede a temperatura do ar (Tar) e o outro a temperatura do bulbo úmido 

(Tu) em abrigos meteorológicos à superfície, obtidas nos pontos instalados, no intervalo de tempo 

horário, iniciado às 13:00 HL do dia 06 e finalizado as 12:00 HL do dia 08 de abril de 2016, 

Ponto  

Nova Marabá 

Ponto  

Belo Horizonte  
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totalizando 48 horas de observação.  A umidade relativa do ar destes dois pontos (em Nova Marabá 

e Belo Horizonte) foi estimada através da equação (1): 

  100
se

e
UR                                                                                                                    (1) 

Em que: UR - Umidade relativa do ar (%) 

    e -  Pressão de Vapor (mb) 

   es - Pressão de Saturação de Vapor (mb) 

 A pressão de vapor foi calculada através do método analítico (VIANELLO ; ALVES, 

1991), como mostra a Equação 2: 

 )( TuTarPAee su                                                                                                 (2) 

Em que: e - Pressão de vapor (mb) 

  A- Constante psicrométrica para o psicrômetro não aspirado, 8,0.10-4 (°C-1) 

  P - Pressão atmosférica (mb) 

  esu - Pressão de saturação de vapor (mb) à temperatura do bulbo úmido, sendo que a seu 

fio calculada através da equação 3. 

  














Tu

Tu

sue
3,237

5,7

101078,6                                                                                                    (3) 

Em que: Tar - Temperatura do ar (°C) 

   Tu - Temperatura do bulbo úmido (°C) 

 E a pressão de saturação de vapor (mb) foi calculada através da equação 4. 

 














Tar

Tar

se
3,237

5,7

101078,6                                                                                                     (4) 

 

 Dos pontos analisados, o qual possuía a medição da pressão atmosférica era o aeroporto de 

Marabá, por isso optou-se utilizar o mesmo valor de pressão para os demais pontos analisados, haja 

vista que a mesma é uma variável que apresenta pouca variação espacial na região tropical. Vale 

ressaltar que, foram utilizados também os dados de temperatura do ar e umidade relativa, medidos 

na estação meteorológica situada no aeroporto, disponíveis na Rede Meteorológica do Comando 

da Aeronáutica (REDEMET), no endereço eletrônico http://www.redemet.aer.mil.br.  

 Após o procedimento foi comparada a distribuição horária da temperatura do ar e umidade 

relativa do ar nos três pontos distintos de Marabá, para verificar as diferenças termo-higrométricas 
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existentes. Também foram averiguadas as condições de conforto térmico utilizando o Índice de 

Temperatura-Umidade (ITU) ou índice de desconforto, que expressa o grau de desconforto sentido 

por um ser humano em atividade, sem considerar as condições de ventilação e radiação (THOM, 

1959). O ITU é dado pela Equação 5. 

  )5,14()01,01(  TarURTarITU                 (5) 

Em que: ITU - Índice de Temperatura-Umidade ou Índice de desconforto (°C) 

  Tar - Temperatura do ar (°C) 

  UR - Umidade relativa do ar (%) 

 

 Após a obtenção do ITU, estes foram relacionados com a faixa de conforto, correspondente, 

proposta por Thom (1959) e descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Níveis de conforto térmico segundo o índice de Temperatura-Umidade. 

ÍNDICE DE TEMPERATURA-UMIDADE FAIXA DE DESCONFORTO 

ITU > 29°C Estresse 

27°C < ITU < 29°C Muito Desconfortável 

24°C < ITU < 27°C Desconfortável 

21°C < ITU < 24°C Pouco Desconfortável 

Fonte: THOM (1959) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 3 mostra a evolução da temperatura do ar das 13:00 HL do dia 06 às 12:00 HL do 

dia 08 do mês de abril de 2016. Notou-se que a distribuição horária da temperatura do ar nos três 

pontos analisados apresentaram curvas semelhantes nos dias analisados. Os maiores diurnos de 

temperatura foram registrados no começo da tarde, com máximo valor em Nova Marabá de 38,5°C 

às 14:00 HL do dia 07. Este pico foi observado na área mais urbanizada (menos arborizada), 

enquanto que em Belo Horizonte e no Aeroporto, a temperatura do ar neste mesmo horário era de 

36,0°C e 35,0°C, respectivamente. Já as temperaturas mais amenas de todo o período analisado 

foram observadas na área mais arborizada, no aeroporto. A amplitude térmica diária (diferença 

entre o maior e o menor valor diário de temperatura) foi maior no Bairro Nova Marabá, seguido do 
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aeroporto. Já em Belo Horizonte a amplitude térmica foi menor, devido a maior disponibilidade de 

vapor d’água no ar em função da proximidade do rio e da maior proximidade do rio.  

Figura 3 – Variação da Temperatura do ar no horário das 13:00 do dia 06 às 12:00 do dia 08 de abril de 

2016 nos bairros de Nova Marabá, Belo Horizonte e no Aeroporto do município de Marabá. 

 
 

 A Figura 4 apresenta a distribuição temporal da UR de 13:00 do dia 06 de abril de 2016 até 

12:00 do dia 08 do mesmo mês e ano. Os menores valores de UR, na maior parte do período 

analisado, foram registrados no ponto que possui mais elementos de urbanização, em Nova Marabá. 

O SBMA, que é o ponto com mais vegetação em relação aos demais pontos, apresentou os maiores 

valores de UR durante os períodos analisado, alcançado os 100%, valor que indica a saturação do 

ar. Entretanto, durante à tarde (período que foram observadas as maiores temperaturas diurnas, 

conforme visto na Figura 3), o menor valor de UR ocorreu em SBMA, com 56% às 16:00 HL do 

dia 07, enquanto em Nova Marabá o mínimo valor neste dia (65%) ocorreu às 14:00 HL e em Belo 

Horizonte o menor valor de UR foi de aproximadamente 80%, mantendo deste às 12:00 HL. Por 

isso, sugere-se que além do fator urbanização, a variação da direção e velocidade do vento (não 

medido em Nova Marabá e Belo Horizonte) também tenha interferido no aumento e diminuição da 

umidade relativa do ar nos pontos analisados. 
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É notável que a variação de temperatura e umidade dos pontos analisados sofreram grande 

influência da vegetação e a morfologia urbana, onde o primeiro possui uma função muito 

importante, pois é responsável pela atenuação e absorção de parte dos raios solares, além de 

produzir o sombreamento, e o segundo, pois irá influenciar na circulação do vento, na evaporação, 

além do sombreamento causado pelas edificações e a proximidade dos rios. Essa variabilidade 

ocorre, principalmente, devido às características do uso da cobertura do solo. Na área menos 

urbanizada, onde há menos edificações, o vento flui com mais facilidade, existem mais áreas com 

vegetação e menos impermeabilização do solo, o que facilita a evapotranspiração. À medida que 

se desloca para a área central da cidade essas características vão se invertendo, onde existem mais 

edificações, menos quantidade de vegetação, maior impermeabilização do solo e obstáculos para 

reduzir a circulação dos ventos, conforme descrito por Oke (1987). 

 

Figura 4 – Variação da Umidade relativa do ar no horário das 13:00 do dia 06 às 12:00 do dia 08 de abril 

de 2016 nos bairros de Nova Marabá, Belo Horizonte e no Aeroporto do município de Marabá. 

 
 

A distribuição horária de ITU indica que a maior parte das medições nos três pontos 

analisados está dentro das faixas “muito desconfortável” e “desconfortável” (Figura 5). A categoria 
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“Estresse” foi identificada em dois pontos: Nova Marabá e Belo Horizonte. No SBMA, o ponto 

mais arborizado em relação aos demais, embora a ITU tenha oscilado com valores dentro das faixas 

“muito desconfortável” e “desconfortável”, não apresentou durante os períodos analisado, a 

categoria “Estresse”, sendo o ponto menos desconfortável, em relação aos demais aqui estudados. 

Sugere-se que este resultado esteja relacionado novamente com a maior presença de vegetação, 

consequentemente, menor presença de área urbanizada aos redores, quando comparada com Nova 

Marabá e Belo Horizonte. 

 

Figura 5 – Índice de temperatura e umidade (ITU) no horário das 13:00 do dia 06 às 12:00 do dia 08 de 

abril de 2016 nos bairros de Nova Marabá, Belo Horizonte e no Aeroporto do município de Marabá, 

destacando a classificação dos intervalos dos ITU. 

 
 

4. CONCLUSÕES 

 

 Foi observada a grande influência da estrutura urbana na variabilidade termo-higrométrica 

na cidade de Marabá. Na maior parte das medições, foram registrados maiores (menores) valores 

de Tar e menores (maiores) de UR no ponto mais (menos) urbanizado, Nova Marabá (SBMA), em 

relação aos demais pontos estudados.  
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 Com base nas análises realizadas, o bairro de Nova Marabá foi o menos confortável, quando 

comparado a Belo Horizonte e o SBMA, durante o período analisado. Este resultado é devido à 

menor quantidade de áreas vegetadas e a grande quantidade de áreas pavimentadas e edificadas, os 

quais contribuíram para o aumento da temperatura e redução da umidade do ar.  

 Sugere-se que novos estudos em períodos sazonais distintos (período chuvoso, seco e 

transição), com maiores séries temporais e em maior número de pontos de medições para 

aperfeiçoar os resultados aqui obtidos, obtendo um melhor detalhamento da variabilidade termo-

higrométrica e do conforto térmico em Marabá. 
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RESUMO  

 
 Neste trabalho avaliou-se a variável meteorológica água precipitável, sobre a região de Belém. 

Foram obtidos dados de radiossondagem do Aeroporto Internacional de Belém, produzidos pela 

estação meteorológica SBBE de altitude 16m situada nas coordenadas 1,38ºS e 48,48ºW. O 

objetivo foi explorar o comportamento de séries temporais de água precipitáveis acumuladas 

mensalmente, visando à elaboração de previsões sazonais, analisando as séries e os processos que 
a geram. O balão de radiossondagem, utilizado na coleta dos dados é solto apenas às 9h (nove 

horas), pois, a estação coleta duas vezes ao dia, sendo que, a outra é executada às 21h (vinte e uma 

horas). As séries temporais consideram os dados determinada variável ordenados 

cronologicamente onde forneceu informações futuras através dos métodos. Obteve-se um bom 

ajuste pelos modelos ARIMA selecionados para as variáveis em estudo, sendo que os valores 

previstos ficaram dentro do intervalo de confiança, o que é um resultado satisfatório, levando-se 

em conta as incertezas de tempo e clima que são vistos geralmente e que podem alterar os resultados 

esperados. 

 

Palavras-chave: Água Precipitável. Series Temporais. Programa R.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A maior porção da superfície da Terra é ocupada pela região tropical e sua localização 

privilegiada é de grande relevância à dinâmica do clima global. 

 De acordo com Riehl (1973), nos trópicos ocorrem as principais trocas de energia que 

condicionam o clima da Terra e a importância destas regiões no clima terrestre, de maneira a 

justificar o grande número de estudos e experimentos meteorológicos.  

 A região Norte do Brasil, especificamente Belém do Pará, por situar-se na zona tropical é 

caracterizada por um clima quente e úmido, dito equatorial, assim apresentando altas temperaturas 
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e umidade durante o ano todo, resultando assim em altos níveis de evaporação da água, 

influenciando na abundância das chuvas.  

 Água precipitável é a quantidade de água que pode ser obtido a partir da superfície para a 

parte superior da atmosfera se todo o vapor de água for condensado para uma fase liquida. 

O estudo do monitoramento do tempo através das variáveis de umidade, como água 

precipitável pode indicar o período onde ocorrem maiores índices de chuva. Os padrões e 

comportamentos de água precipitável podem ser estudados e observados através de gráficos obtidos 

pelo uso das séries. 

  Uma série temporal é uma sequência de observações feitas em um período de tempo (BOX, 

JENKINS REINZEL, 1994) que permite descrever a dependência dos dados em relação ao tempo, 

investigar o mecanismo gerador da série temporal prever valores futuros e procurar periodicidades 

relevantes nos dados. 

 De acordo com Stevenson (2001), um modelo clássico de séries temporais considera a 

existência de quatro elementos básicos na composição da série. São eles: a tendência, as variações 

cíclicas, as variações sazonais e as variações irregulares.  

Dentre esses modelos o utilizado neste trabalho será o que detém componentes sazonais 

que consiste em uma série, cujas oscilações de subida e de queda ocorrem em um determinado 

período do ano, do mês, da semana, do dia ou horário. 

O modelo ARIMA foi utilizado para estabelecer uma relação entre o valor presente da série 

temporal e seus valores passados, de modo que a previsão foi feita com base nos dados de anos 

passados.  

A finalidade desta pesquisa foi explorar o comportamento de séries temporais de água 

precipitáveis acumuladas mensalmente, visando à elaboração de previsões sazonais, analisando as 

séries e os processos que a geram. 

 

2. METODOLOGIA  

Na pesquisa usamos o método quantitativo, que utiliza modelos matemáticos para se obter 

as previsões. De acordo com (ARMSTRONG apud LEMOS, 2006) são métodos estruturados que 

podem ser reaplicados por outros analistas, sendo que as previsões obtidas pela réplica são idênticas 

às originais. 
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Entre os métodos quantitativos destacam se os modelos causais e os de séries temporais 

(TAKEDA, 2012). Nesta pesquisa foram usados os métodos de séries temporais simplesmente por 

utilizar de dados passados para prever o futuro, sem considerar as variáveis causais. 

Avaliamos a água precipitável sobre a região de Belém. Foram obtidos dados de 

radiossondagem do Aeroporto Internacional de Belém, produzidos pela estação meteorológica 

SBBE de altitude 16m situada nas coordenadas 1,38ºS e 48,48ºW. 

 

Figura 1- Localização da área em estudo. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Os dados de radiossondagens estão disponíveis no site da Universidade de Wyoming: 

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html, onde adquirirmos tais dados, O balão de 

radiossondagem, utilizado na coleta dos dados é solto apenas às 9h (nove horas), pois, a estação coleta 

duas vezes ao dia, sendo que, a outra é executada às 21h (vinte e uma horas). 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software R, que consiste em um software 

matemático, estatístico e produtor de gráficos, por meio do pacote “forecast”, que possui funções 

para propor automaticamente modelos autorregressivos e torna possível imprimir os dados de 

previsão da serie temporal. 

 

2.1 ÁGUA PRECIPITÁVEL  

 

 A água precipitável é o vapor d’ agua absoluto existente em uma determinada coluna 

atmosférica, de modo que uma quantidade desse vapor se condense e precipite, a fim de se obter 

água, essa água denomina-se precipitação. 
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Conforme Silva: 

 
Chama-se água precipitável (w) á massa total de vapor d’ água existente em uma coluna 

atmosférica, (...) que se estenda da superfície até o nível onde não exista mais umidade no 

ar. Deve-se salientar, porém, que a expressão água precipitável não significa que todo 

vapor d’ água existente nessa camada irá se condensar e cair á superfície em forma de 

chuva.  Trata-se tão somente de um parâmetro, útil em determinados estudos, como o da 

absorção de energia solar ao atravessar a atmosfera. (SILVA, Recife, 2006, pg.160). 

 

Sendo definida matematicamente por: 

𝑊 =
1

𝑔
∫ 𝑞𝑑𝑝

𝑃0

𝑃300
                  (1) 

W= água precipitável  

g= aceleração da gravidade  

𝑃0 𝑒 𝑃300 = níveis de pressão referentes à superfície de 300 hPa, respectivamente. 

q= umidade especifica (aproximadamente igual a razão de mistura).  

Essa expressão pode ser avaliada de forma discretizada a partir das informações disponíveis 

para os níveis de pressão, como: 

𝑊 =
1

𝑔
 ∑

[(𝑞)𝑛+1+(𝑞)𝑛 ]

2
. [(𝑃)𝑛− (𝑃)𝑛+1

𝑁
𝑛+1 ]   (2) 

 

2.2 SERIES TEMPORAIS  

 
 

 Série temporal é uma sequência de observações feitas em um período de tempo (BOX, 

JENKINS REINZEL, 1994) permitindo descrever a dependência dos dados em relação ao tempo, 

investigar o mecanismo gerador da série temporal prever valores futuros e procurar periodicidades 

relevantes nos dados.  

Uma série temporal pode ser analisada como uma realização parcial de um processo 

estocástico, cuja característica principal se fundamenta no fato das variáveis apresentarem uma 

estrutura de dependência. Matematicamente um processo estocástico pode ser definido como uma 

coleção de variáveis aleatórias ordenadas no tempo e definidas em um conjunto de pontos T, que 

pode ser contínuo ou discreto (EHLERS, 2005) 

Podendo ser determinada por alguma função matemática, do tipo: 

Zt=cos(2- ft);   (3) 

 Se esses valores podem ser descritos somente em termos de uma distribuição de 

probabilidades, esta série é cohnecida como não-determinística ou estocástica. 
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As séries temporais discretas os dados são coletados ou convertidos em observações 

mensais ou trimestrais. Um modelo para séries temporais supõe que a série {𝑍1 , … , 𝑍𝑛 } pode ser 

escrita como: 

𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝑎𝑡                          𝑡 = 1,2, … , 𝑛          (4) 

Em que 𝑍𝑡  é a serie temporal, 𝑇𝑡 é a tendência, 𝑆𝑡  é a sazonalidade e 𝑎𝑡 é um componente 

aleatório. 

Na metodologia Box & Jenkins no modelo ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s, é aplicada na série 

supostamente estacionária e sem sazonalidade resultante das diferenciações simples e sazonais. A 

estratégia para a construção do modelo será baseada em um ciclo interativo, na qual a escolha da 

estrutura do modelo é baseada nos próprios dados (Morettin e Toloi, 2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 A precipitação, como é esperada, apresentou comportamento de forma muito irregular, 

devido à sazonalidade. 

Os valores de água precipitável mensal acumulada para o período de janeiro de 2007 a 

dezembro de 2015 sendo representados os dados do dia (pw-mesdia)  em azul e os dados da noite 

(pw-mesnoite) em vermelho.  

Analisou-se através da Figura 2, que o acumulo de água precipitável é maior durante a noite. 

O que vai contra alguns resultados que aparecem na literatura. De acordo com Basto (2005), tem 

sido observado que a maior concentração das chuvas em Belém ocorre no período da tarde. 

Segundo Santos (1993), as chuvas da tarde em Belém são de origens convectivas, com formação 

local cujo desenvolvimento das células começa durante o período da manhã. 
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Figura 2- Valores de água precipitável mensal acumulada. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 Na Figura 3, os dados comparativos de previsto e realizado de agua precipitável. Os dados 

de janeiro a setembro de 2016, agrupado por mês e sendo comparado com os previstos pela serie 

temporal. 

 Na Tabela 1, a previsão é a primeira coluna. As duas seguintes são a margem de erro com 

nível de confiança de 80% e as duas ultimas com nível de 95%.  

Tabela 1: Previsão 
          Point Forecast   Lo 80    Hi 80     Lo 95    Hi 95 
Jan 2016       1484.077 1221.0585 1747.096 1081.8247 1886.330 
Feb 2016       1509.369 1243.3494 1775.388 1102.5274 1916.210 
Mar 2016       1473.662 1205.3409 1741.984 1063.3000 1884.025 
Apr 2016       1388.930 1119.8331 1658.026  977.3820 1800.477 
May 2016       1280.832 1011.7352 1549.929  869.2841 1692.380 
Jun 2016       1180.984  911.1973 1450.771  768.3807 1593.588 
Jul 2016       1117.733  845.9588 1389.508  702.0900 1533.377 
Aug 2016       1108.137  833.9153 1382.358  688.7513 1527.522 
Sep 2016       1153.403  877.5758 1429.230  731.5617 1575.244 
Oct 2016       1239.001  962.7890 1515.214  816.5710 1661.432 
Nov 2016       1339.271 1063.0252 1615.517  916.7894 1761.753 
Dec 2016       1425.087 1148.0131 1702.162 1001.3389 1848.836 
Jan 2017       1472.298 1193.3939 1751.203 1045.7509 1898.846 
Feb 2017       1468.496 1187.6511 1749.340 1038.9809 1898.010 
Mar 2017       1416.231 1134.3153 1698.146  985.0783 1847.383 
Apr 2017       1331.855 1049.7840 1613.925  900.4649 1763.244 
May 2017       1240.442  958.2559 1522.628  808.8755 1672.009 
Jun 2017       1168.364  885.2655 1451.462  735.4024 1601.325 
Jul 2017       1135.699  850.9721 1420.425  700.2470 1571.150 
Aug 2017       1150.668  864.4496 1436.887  712.9347 1588.402 
Sep 2017       1207.621  920.7291 1494.513  768.8577 1646.384 
Oct 2017       1289.050 1002.1184 1575.981  850.2262 1727.873 
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Nov 2017       1370.942 1083.7972 1658.087  931.7919 1810.092 
Dec 2017       1429.842 1141.7550 1717.928  989.2513 1870.432 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Figura 3-Água precipitável e previsão até 2017. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Através da Figura 4, é possível observar que a série prevista se assemelha com a série real 

e, em alguns meses se tornam bem pontuais, sendo um modelo ajustado adequado para os dados. 

Além disso, das funções de autocorrelação e parcial se encontram totalmente concentradas dentro 

dos limites de confiança, 80 % a 95 %, corroborando a análise inicial.  
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Figura 4- Comparação da série prevista com a série real . 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES  
 

Verificou-se que a série temporal apresenta tendência de crescimento e uma componente 

sazonal com periodicidade de 12 meses. Obteve-se um bom ajuste pelos modelos ARIMA 

selecionados para as variáveis em estudo, sendo que os valores previstos ficaram dentro do 

intervalo de confiança, o que é um resultado satisfatório, levando-se em conta as incertezas de 

tempo e clima que são vistos geralmente e que podem alterar os resultados esperados.  

Os modelos de Box-Jenkins se mostraram bastantes satisfatórios e eficazes para a 

determinação das séries de água precipitável, já que uma estrutura bem definida foi identificada 

após as séries terem recebido o tratamento apropriado, ou seja, a aplicação de técnicas capazes de 

retirar as estruturas de tendências. Sendo elas a sazonalidade e auto-correlação da série. 
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RESUMO  

 

Ao longo dos anos os pesquisadores vêm analisando as variabilidades climáticas que estão 

acontecendo no planeta, principalmente no que se refere a um possível aumento de eventos de 

precipitações intensas sobre e próximo aos grandes centros urbanos. Existem diferentes técnicas 

sendo usadas para diagnosticar tendências e/ou variações hidrometeorológicas, especialmente de 

temperatura e precipitação, que são os principais parâmetros envolvidos nas variações climáticas e 

o interesse pelas técnicas estatísticas tem aumentado consideravelmente. Objetivo do trabalho e 

analisar as tendências e/ou variações nas séries pluviométricas (Total Anual, Média Anual, Total 

do Período Seco e Total do Período Chuvoso) da cidade de Belém-PA. Foram coletados dados 

anuais de precipitação pluvial das estações representativas da cidade de Belém-PA, pertencentes à 

rede de estações climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que tivessem uma 

série mínima de 30 anos. Os dados levantados correspondem ao período de 1985 a 2015. Utilizou se 

as médias móveis para a análise dos dados pluviométricos da cidade de Belém são um dos 

indicadores mais antigos e mais utilizados para tentar prever futuras tendências. Observou-se que 

houve aumento nos valores médios anuais de chuva e forte diminuição de chuvas no período seco.  

 

Palavras-chave: Variabilidade climática, tendência hidrometeológica, precipitação, Belém 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

  Ao longo dos anos os pesquisadores vêm analisando as variabilidades climáticas 

que estão acontecendo no planeta, principalmente no que se refere a um possível aumento de 

eventos de precipitações intensas sobre e próximo aos grandes centros urbanos. O conhecimento 

da precipitação durante o ano é o fator determinante para estimar, entre outros, a necessidade de 

irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial afirmam (BERTONI & 

TUCCI, 1993). 

A precipitação é fundamental para a caracterização climática (FERREIRA DA COSTA et 

al. 1998), e o seu monitoramento tem fundamental importância para a gestão e manutenção dos 
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recursos hídricos, pois fornece dados que contribuem nos planejamentos públicos e nos estudos 

que buscam o uso sustentável da água. 

Em consequência da mudança climática que se admite estar a ocorrer, esperam-se alterações 

no comportamento das séries temporais de variáveis hidro climatológicas, em especial no daquelas 

que mais diretamente se relacionam com o clima, como sejam a precipitação e a temperatura. Para 

a apreciação de tais alterações pode contribuir a análise dos registros disponíveis, desde séries. 

Existem diferentes técnicas sendo usadas para diagnosticar tendências e/ou variações 

hidrometeorológicas, especialmente de temperatura e precipitação, que são os principais 

parâmetros envolvidos nas variações climáticas e o interesse pelas técnicas estatísticas tem 

aumentado consideravelmente. 

O presente artigo aborda a detecção de, tendências e/ou variações nas séries pluviométricas 

(Total Anual, Média Anual, Total do Período Seco e Total do Período Chuvoso) da cidade de 

Belém-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A primeira etapa do estudo consistiu na coleta dos dados anual de precipitação pluvial das 

estações representativas da cidade de Belém-PA, pertencentes à rede de estações climatológicas do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que tivessem uma série mínima de 30 anos. Os dados 

levantados correspondem ao período de 1985 a 2015. 

As análises foram realizadas por meio de estatística descritiva, aplicadas às séries históricas 

disponíveis. Os dados foram separados no período maior precipitação e menor precipitação.     

Utilizando gráfico móvel para geração de gráfico com a tendência dos dois períodos 

distintos e comparados ao longo dos anos. Para sua aplicação, dividiu-se os dados em dois períodos 

distintos de maior precipitação e período de menor precipitação.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após a aquisição dos dados da base INMET, as informações de chuva foram sistematizadas 

inclusive as séries de dados históricos de cada ano, verificando a disponibilidade dos dados da 

capital paraense. 
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Utilizou se a média móvel para a análise dos dados pluviométricos da cidade de Belém são 

um dos indicadores mais antigos e mais utilizados para tentar prever futuras tendências, conforme 

a Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Média móvel sobre precipitação em Belém. 
 

Ano NE Media 

Móvel 

Maior 

NE Media 

Móvel 

Menor 

Ano NE Média 

Móvel 

Maior 

NE Média 

Móvel 

Menor 

1985 388                  152,4  2001 346,9 87,4875 104,7 94,15 

1986 462,8 
 

94  2002 232,5 87,4875 176,3 94,15 

1987 393,3 
 

65,9  2003 453,6 97,8125 137,2 120,95 

1988 319,2 97,6625 307,4 30,8 2004 487 100,0625 95,3 120,95 

1989 459,5 106,6 186,7 140,35 2005 363,9 102,1875 105 121,1 

1990 393,5 98,35 129,8 158,25 2006 275,1 102,1875 240,9 121,1 

1991 420,5 101,75 37,9 158,25 2007 442,9 100,85 119,1 112,05 

1992 644,9 110 73,9 101,85 2008 450,8 100,85 135,2 127,15 

1993 386,4 101,75 268,2 101,85 2009 422 108,1125 45,1 127,15 

1994 446,7 108,4 159,6 116,75 2010 359,7 108,1125 134,2 126,65 

1995 362,4 104,1375 241,8 200,7 2011 332,4 97,7125 174,6 134,7 

1996 351,6 93,6 188,8 215,3 2012 411,9 96,45 103 118,6 

1997 355 89,675 117,8 174,2 2013 612,5 96,45 210,7 154,4 

1998 321,9 88,325 174,5 181,65 2014 602,9 126,85 41,3 138,8 

1999 353 88,075 79,3 146,15 2015 414,3 127,15 98,3 100,65 

2000 435,6 88,5 83,6 100,7 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A figura 1 mostra graficamente a tendência de precipitação ao longo do período de 1985 a 

2015, evidenciando que a linha de tendência tem comportamento semelhante a menor média móvel. 

Nos anos de 19995 e 1996 tiveram os maiores picos de precipitação.  

 

Figura 1: Comportamento de precipitação em Belém durante os anos de 1985 e 2015. 
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4. CONCLUSÕES  
 

Assim, concluiu-se que os níveis de precipitação estão diminuindo, aumento nos valores 

médios anuais de chuva e forte diminuição de chuvas no período seco. Na região metropolitana de 

Belém foi observado aumento em todas as séries exceto no período chuvoso, onde houve 

diminuição nas precipitações, mas sem significância estatística.  
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar o comportamento de precipitação pluviométrica da Bacia 

do Rio Capim por meio de dados de estações de pluviométricas dispostas ao longo do rio capim 

para compreender melhor a maneira de como a bacia do rio capim se comporta levando em 

considerações feições hidrometeorológicas no dado período de 1986 até 2015. Devido a área ainda 

ser pouco monitorada em relação a sua quantidade pluviométrica, este trabalho visa, com modéstia, 

contribuir no estudo hidrológico da bacia para auxílio de possíveis pequisas futuras. A metodologia 

aplicada constou em realizar um levantamento bibliográfico sobre o rio Capim e selecionar 9 

estações no decorrer do rio Capim, a partir de informações hidrológicas adquiridas da Agência 

Nacional de Águas (ANA), no site hidroweb e do software Hidro, fazendo o georreferenciamento 

da região com o programa Arc Gis. Os resultados obtidos mostram que as chuvas na região estão 

com sua pluviometria de acordo com o previsto anuais, com exceção dos anos de 1991 e 1992 que 

foram influenciados pelo el ñino, diminuindo as chuvas e em 1986 a la ñina aumento a precipitação 

na área do rio Capim. Chegando ao consenso que nesses respectivos anos, em um curto período, a 

variação anual promovida por esses fenômenos foi drástica. 

  

Palavras-chave: Precipitação. Estações. Rio Capim. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A precipitação pluviométrica é o processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge 

gravitacionalmente a superfície terrestre. O estudo deste fator, que influencia diretamente na água 

e no clima seja local ou global, é essencial para estimativas de chuvas. O rio Capim, curso d’água 

no Brasil localizado ao nordeste do estado do Pará à 1.600 km ao norte da capital Brasília, afluente 

da margem esquerda do rio Guamá, nasce na serra dos coroados no Sudeste do Pará. Sua extensão 

máxima é de 600 km, onde 470 km e encontra-se na Planície amazônica. Devido às causas naturais 

e antrópicas ocorridas nas últimas décadas, há alterações no clima e, consequentemente na 

mailto:deniss.feg@gmail.com
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precipitação. Dentre as causas naturais destacam-se as flutuações sazonais com período de um e 

outras com ciclo médio e longo prazo, tais como o ‘el ñino’ e os períodos glaciais, além de outras 

variações climáticas. Em relação às ações antrópicas estão entre as principais o desmatamento, 

mudança do uso do solo, projetos de irrigação e construção de barragens. A bacia do rio Capim 

compõe o eixo de maior circulação econômica do Estado direcionado ao longo da rota Belém-

Brasília (LIMA, 2012). Segundo Rocha (2002):  

o ciclo hidrológico apresenta situações singulares, uma vez que seus níveis de 

água na média e alta dependem do regime das chuvas, enquanto na bacia além do 

regime pluviométrico é também favorecido pela maré, facilitando a navegação, 

pois na sua foz a maré alcança uma amplitude de 2,00 a 2,30 metros.  

Rolim (2002) reforça que: 

a bacia do rio Capim, com uma área de cerca de 40.000 km², tem a forma de um 

retângulo alongado e rede de drenagem irregular, devido a pouca declividade da 

região. Esta pesquisa teve como objetivo auxiliar de maneira humilde, porém 

consciente e concisa em suas análises, as ações tomadas por aquele que for estudar 

ou trabalhar a bacia do rio Capim. 

 

 

 2. METODOLOGIA 

 A precipitação da bacia hidrológica do rio Capim foi determinada após a análise de dados 

de precipitação de 9 estações pluviométricas. Primeiramente foi feito um levantamento 

bibliográfico com pesquisa e coleta de dados da região da bacia do rio Capim. Selecionou-se as 

estações levando em consideração as localizações da bacia e o tamanho da série de dados. Foram 

escolhidas as estações: Rondon do Pará, Goianésia, Fazenda Maringá, Badajós, Fazenda São 

Raimundo, Fazenda Jauará e São Domingos do Capim com o período em estudo de 1986 a 2015, 

e das estações de PA-256 rio Capim que começa com período dos anos de 1990 a 2015 e 

Acampamento Mendes Junior no período de 1995 a 2015. Coletou-se os dados de precipitação por 

meio de séries históricas disponibilizadas no site da Agência Nacional de Água, posteriormente 

foram calculados através do programa Hidro dados estatísticos sobre a precipitação mensal e anual 

das estações dispostas na região da bacia do rio Capim. Utilizou-se dados de precipitação anual e 

mensal, extraindo-se figuras com totais anuais e mensais de cada estação para melhor análise e 

compreensão da variação de precipitação no período e da variação média mensal, para verificação 

da variação sazonal do período analisado. Gerou-se gráficos anuais e climogramas mensais com 
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valores de médias para uma análise mais suncita do comportamento hidropluviométrico da bacia 

do rio Capim. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 As Figuras mostram a distribuição anual da precipitação que a estação com a maior média 

de precipitação foi em São Domingos do Capim, com 2.496,7 mm, sendo o ano de 1986 o que 

apresentou maior precipitação com 2.832,5 mm e o ano de 1991 a menor com 851,9mm. Enquanto 

a estação com menor média anual foi em Rondon do Pará, com 1.705,2 mm, com o ano de 1989 

sendo o mais chuvoso apresentando 2.972,1 mm e o ano de 1991 como menos chuvoso  com 

1.062,6 mm. Esta variação de precipitação se deve a influência de alguns fatores naturais, como os 

sistemas frontais mas o principais são os fenômenos do el niño e la niña, que provocam diminuição 

e aumento respectivamente da precipitação pluviométrica.  

 Nos gráficos anuais das estações apresentados acima mostra-se que o el ñino influenciou 

bastante na quantidade de chuvas nos anos de 1991-1992 diminuindo a precipitação pluviométrica 

consideravelmente em relação aos outros anos, ocasionando secas muito severas e anormais num 

período de chuvas intensas de dezembro a abril. 

 Nota-se que nos gráficos anuais apresentados, os períodos de maior média precipitação 

foram de 1986-1989 e 2007-2010, sendo registrado o fenômeno da la ñina nos anos de 1988-89 e 

2007-08 com chugadas de frentes frias e consequentemente chuvas abundantes. 
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Figura 01 - Precipitação anual em Rondon do Pará (1986-2015). 

  

Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 02: Precipitação média anual em Goianésia (1986-2015). 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura 03: Precipitação média anual em Fazenda Maringá (1986-2015).           Figura 04: Precipitação média anual em PA-256 Rio Capim (1990-2015). 

        

Fonte: Autor (2016).              Fonte: Autor (2016).  

 

Figura 05: Precipitação média anual em Badajós (1986-2015).           Figura 06: Precipitação média anual em Fazenda São Raimundo (1986-2015). 

        

Fonte: Autor (2016).              Fonte: Autor (2016).  

 

Figura 07: Precipitação média anual em Acampamento Mendes Jr. (1995-2015).   Figura 08: Precipitação média anual em Jauará (1986-2015). 

       

Fonte: Autor (2016).       Fonte: Autor (2016).  

Figura 09: Precipitação média anual em São Domingos do Capim(1986-2015) 
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.  

Fonte: Autor (2016). 

 

 As Figuras mostram os climogramas da média mensal mostra que registro-se nas 9 estações 

os meses mais chuvoso e foi de janeiro a abril, com a maioria das estações indicando março como 

o mês mais chuvoso exceto São Raimundo e São Domingos do Capim, apontando abril com maior 

precipitação. Esses resultados se devem as massas de ar quente como a massas equatorial atlântica 

e sistemas frontais que são comuns a regiões tropicais onde se localiza a bacia do rio Capim. 

Enquanto os meses de estiagem observados nos gráficos das estações se intensificam de julho a 

outubro, com a média da miníma alternando nos meses de agosto e setembro, também ocasionadas 

pelas massas de ar. 

 

Figura 10: Precipitação média mensal em Rondon do Pará(1986-2015).               Figura 02: Precipitação média mensal em Goianésia(1986-2015). 

     

Fonte: Autor (2016).                  Fonte: Autor (2016). 
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Figura 03: Precipitação média mensal em Fazenda Maringá(1986-2015).           Figura 04: Precipitação média mensal em PA-256 rio Capim(1990-2015). 

       

Fonte: Autor (2016).               Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 05: Precipitação média mensal em Badajós(1986-2015).          Figura 06: Precipitação média mensal em São Raimundo(1986-2015). 

      

Fonte: Autor (2016).             Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 07: Precipitação média mensal em Acampamento Mendes Jr.(1995-2015).            Figura 08: Precipitação média mensal em Jauará(1986-2015). 

          

Fonte: Autor (2016).                    Fonte: Autor (2016). 
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Figura 09: Precipitação média mensal em São Domingos do Capim(1986-2015). 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

4. CONCLUSÕES 

 A bacia do rio Capim apresenta uma alta importância econômica devido seu fluxo 

hidroviário ser próximo a rios como o Guamá e caracteriza-se por uma região com médias de 

precipitações pluviométricas bem definidas pelas 9 estações, de máxima e mínimas, com feições 

anuais de variação considerável em curtos períodos como ocorridos em 1991-92 e 1997-98 o por 

causa da presença do fenômeno el nino. Por isso a análise e estudo da região do rio Capim foram 

imprescindíveis para o conhecimento do comportamento da bacia em relação a sua precipitação 

pluviométrica. Enquanto os dados mensais obtidos revelam uma quantidade de chuvas intensas nos 

meses de janeiro até abril, com março sendo o mais chuvoso, provocada por massas de ar e 

decaindo em julho a outubro, com setembro sendo o mês de menor pluviosidade, não saindo muito 

da normalidade com exceção dos anos de el ñino supracitados anteriormente, que de acordo com 

os dados obtidos na análise, esta região do rio Capim sofreu com a chegada do fenômeno tanto do 

el ñino quanto da el ñina. 
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RESUMO  

A utilização dos parâmetros meteorológicos é de extrema importância na descrição de ambientes, 

não apenas na agrometeorologia e climatologia, mas em várias áreas, contribuindo em vários 

aspectos através de suas abordagens. O objetivo deste trabalho consistiu em analisar a variação 

climática em duas áreas urbanas de Belém, a partir de medições dos elementos climáticos e 

comparação entre os dois pontos de coleta na cidade e suas variações. O levantamento de dados foi 

feito através das seguintes variáveis: temperatura do ar (ºC) e umidade relativa do ar (%), realizado 

do dia 16 ao dia 20 de maio de 2016, em dois pontos da região metropolitana de Belém, sendo o 

Ponto 1 no meio fio na João Paulo II e o Ponto 2 no Conjunto Augusto Montenegro, com 6 

medições diárias com intervalos de duas horas iniciando às 08:00h até às 18:00h, exigindo 

estabilizar o equipamento 15 min antes. Como resultados obteve-se maiores valores dos elementos 

climáticos no Ponto 2, caracterizando um microclima com uma maior temperatura, pois em seu 

entorno (fora do residencial) contém área verde, o que ameniza a temperatura (elevada pressão) e 

no centro (dentro do conjunto) alta temperatura (baixa pressão) confirmando com a análise dos 

dados a existência de uma “ilha de calor” neste ponto na cidade. E o Ponto 1, demonstrou ser uma 

região que ameniza o impacto da variação climática no local por estar situada em região periférica 

da cidade. 

Palavras-chave: Climatologia. Ilhas de calor. Microclimas. 

Área de Interesse do Simpósio: Mudanças climáticas.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A utilização dos parâmetros meteorológicos é bastante útil e de extrema importância na 

descrição de ambientes não apenas na agrometeorologia e climatologia, mas em várias áreas como 

na Engenharia Florestal, contribuindo em vários aspectos através de suas abordagens. 

A temperatura do ar, também chamada de temperatura de bulbo seco (TBS), é a principal 

variável do conforto térmico e costuma ser medida junto à temperatura de bulbo úmido com o 

auxílio de instrumentos meteorológicos, como por exemplo, os termômetros (LAMBERTS et al., 
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2005). Já a umidade é caracterizada pela quantidade de vapor d’água contido na atmosfera. A 

umidade relativa, por sua vez, consiste na relação entre a pressão do vapor existente no ar e a 

pressão de saturação do vapor de água nas condições climáticas em que o ar se encontra 

(VIANELLO et al., 1991). 

As análises e medições de parâmetros meteorológicos são fundamentais para que haja a 

caracterização climática de diferentes localidades. No caso da cidade de Belém do Pará, há 

presença de temperaturas elevadas, associadas ao alto potencial de radiação solar incidente.  Essa 

elevação da temperatura é explicada pela localização geográfica próxima a linha do Equador, bem 

como pela baixa altitude local. Além disso, a região apresenta forte convecção e, alta umidade 

(aproximadamente 84%) e instabilidade do ar, o que favorece ainda mais a formação de nuvens 

convectivas, as quais originam uma grande incidência de chuvas fortes (BASTOS et al., 2002). 

Há vários fatores que podem interferir na variação do microclima de uma área, entre eles 

destaca-se o processo de urbanização com ações antrópicas que modificam a estrutura da 

atmosfera, como o elevado índice de poluentes no ar deixados por veículos e centros industriais; o 

alto número e concentração de edificações que prejudicam a circulação do ar, o transporte de calor 

e vapor d’água; a supressão da vegetação que ocasiona áreas impermeáveis e com alta incidência 

de reflexão solar (albedo) (MAITELLI, 1994; MONTEIRO; MENDONÇA, 2003). 

Diante dessa temática, o objetivo deste trabalho foi analisar a variação climática em duas 

áreas urbanas do município de Belém, a partir de medições dos elementos climáticos que foram 

temperatura e umidade relativa do ar. 

2. METODOLOGIA 

O levantamento de dados foi feito através das seguintes variáveis: temperatura do ar (oC) 

e umidade relativa do ar (%) realizado nos dias 16,17,18,19,20 de maio de 2016, em dois pontos 

da região metropolitana de Belém, conforme as Figuras 1 e 2, com 6 medições diárias nos horários 

fixos de 08:00h, 10:00h, 12:00h, 14:00h, 16:00h e 18:00h, exigindo o preparo do equipamento 

15min antes. Os materiais utilizados para coleta de dados foram: 

a) Um termo-higrômetro analógico bulbo seco e úmido com água destilada para determinar a 

temperatura do ar;  

b) Um cronômetro.  
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A coleta da temperatura inicia com a estabilização da mesma, 10 min antes da medição 

antes dos horários estabelecidos. 

As áreas selecionadas localizam-se em pontos distintos da região metropolitana de Belém 

e assemelham-se por ser fortemente antropizadas, apresenta construções e pavimentação com 

materiais de alta retenção de calor, alta condutividade térmica e pouca vegetação no entorno. 

O ponto 1 está localizado na Avenida João Paulo II (Figura 1) e o ponto 2 no Conjunto na 

Augusto Montenegro (Figura 2). Ambas são regiões urbanizadas, com alta incidência de insolação, 

apresentando características específicas que particularizam a área da coleta. 

Figura 1: Localização do Ponto de coleta 1. 

 

Fonte: Google Earth, 2012. 

Figura 2: Localização do Ponto de coleta 2. 
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Fonte: Google Earth, 2012. 

O termo-higrômetro foi amarrado com barbante em uma árvore como suporte do 

equipamento a 1,20cm acima da superfície do solo e foi utilizado caderno de campo para registro. 

Estes horários foram escolhidos porque estes representam os períodos da manhã, no qual se inicia 

o aquecimento, período da tarde no qual se dá o maior aquecimento e início da noite, onde se 

percebe o início do resfriamento. Foi necessária a utilização da tabela psicrométrica para relacionar 

a umidade relativa do ar com a temperatura ambiente. 

Neste estudo foi utilizada a análise rítmica do clima que consiste na representação contínua 

e simultânea dos elementos básicos do clima, no qual foram representados pela temperatura e 

umidade. Na análise rítmica, as expressões quantitativas dos elementos climáticos estão 

indissoluvelmente ligadas à gênese ou qualidade das mesmas e os parâmetros resultantes desta 

análise devem ser considerados levando em conta a posição no espaço geográfico em que se define 

(MONTEIRO, 1971). 

Caracterização da área de estudo 

Foram escolhidos dois pontos de coleta distintos da região metropolitana de Belém – PA. 

Ponto de coleta 1: Meio fio da João Paulo II. 

De acordo com a Figura 3, o ponto 1 se localiza na latitude 1°43'42.60"S e na longitude 

48°45'34.06"W. A área é caracterizada como urbana por ser uma avenida pavimentada com fluxo 

constante de carros e meio fio parcialmente arborizado e com circulação de pessoas.  
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Figura 3: Ponto 1. 

 

Fonte: Google Earth, 2012. 

Ponto de coleta 2: Conjunto na Augusto Montenegro 

Está localizada na latitude 1°37'48.84”S e na longitude 48° 44' 02. 89”W. A área é 

caracterizada por ser um ambiente fechado com vegetação planejada envolto em concreto com 

pouco fluxo de carros e pessoas, como mostra a Figura 4.  

Figura 4: Ponto 2. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Os dados coletados foram analisados de forma comparativa e simultânea. As diferenças 

verificadas foram relacionadas à influência dos fatores climáticos, às condições de tempo 

atmosférico, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e ocupação da terra. 

Os resultados foram obtidos tendo em vista a relação da curva de variação dos elementos 

climáticos com as características físicas do ambiente de coleta e do tipo de tempo no dia, 

decorrentes da repercussão espacial dos sistemas atmosféricos em superfície (Jardim, 2011). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de estudo, as temperaturas médias do Ponto 2 se mostraram mais 

elevadas na maioria dos horários ao longo do dia, quando comparadas com o Ponto 1, sendo que 

grande parte dos valores que se destacaram foram registrados nos horários de 12h:00min e 

14h:00min. Conforme os estudos de MAITELLI (1994); MONTEIRO e MENDONÇA (2003) 

afirmam que há variados aspectos que influenciam no microclima de uma área, uma vez que, 

mesmo que os dois pontos estejam localizados na cidade de Belém, apresentam variações na 

temperatura entre os bairros. 

Figura 5: Gráfico da variação total da temperatura, considerando todos os horários, durante o período de 

16/05/2016 a 20/05/2016 em dois pontos da cidade de Belém-PA. P1: Av. João Paulo II; P2: Residencial. 

 

                  Fonte: Autores, 2016. 

Jardim (2011) relaciona isso com diferenças no relevo, na cobertura por vegetação e na 

composição e densidade da estrutura urbana.  Para Oliveira et al.,(2009) o fato de terem sido 

registrados maiores temperaturas no ponto 2, deve-se também a ocupação do solo nesse ponto que, 

apesar de estar localizado em um residencial, com baixo fluxo de carros e pouca emissão de 

poluentes (quando comparado com o a Av. João Paulo II), há uma alta concentração de construções 

e a maior parte da superfície foi suprimida por concreto, tendo uma vegetação escassa, reduzindo 

a evapotranspiração e que gera maior aquecimento da superfície, além de que, devido a redução da 

reflexão da superfície, há maior concentração do calor nesta área. 
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Já no Ponto 1, localizado na Av. João Paulo II, no local onde foi instalado os equipamentos 

apresentava árvores e gramíneas, influenciando positivamente na temperatura e qualidade do ar, 

pois segundo Silveira e Pereira (2011); Costa e Mattos (1998), estes elementos são responsáveis 

por absorver parte da energia que seria usada para aquecer a superfície e realizam o processo de 

evapotranspiração, que é a evaporação da água em forma de vapor para a atmosfera, a partir da 

transpiração das plantas, o que colaborou para melhoria ambiental e redução da temperatura nesse 

ponto.  

A figura 6 evidencia a variação da umidade total do ar nos pontos 1 e 2. Em relação à 

umidade relativa, os maiores valores apresentaram-se no ponto 2, sendo a maioria registrados pela 

parte da manhã, no horário de 08h00min. Constatou-se que o gráfico obteve a mesma simetria nos 

horários, observa-se que no horário de 08h:00, os dois pontos apresentaram alta umidade seguidos 

de um decrescimento, o qual mudou entre o horário 12h:00min às 14h:00min com um crescimento 

ate às 18:00. A umidade relativa do ar foi maior no ponto 2 em grande parte dos horários.  

De acordo com Jardim (2011), locais com alta temperatura são influenciados pela 

impermeabilidade do local, características as quais provocam um aumento de material particulado 

na atmosfera e massa úmida, que vem proveniente do entorno da área, com isso, promove grande 

quantidade de água no ar. Entretanto, o ponto 1 por apresentar uma vasta área aberta, a qual 

possibilitou um transporte de umidade bem maior para outros locais. 

Figura 6: Gráfico da variação total umidade relativa do ar, considerando todos os horários durante o 

período de 16/05/2016 a 20/05/2016. P1: Av. João Paulo II; P2: Residencial. 

 

                        Fonte: Autores, 2016. 
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A maior diferença de umidade média horária relativa do ar foi observada no horário de 

14h00min do dia 20/05, com distinção de 40% entre os dois pontos. Em relação da variação média 

no ponto 1 com o decorrer do tempo, há uma diminuição no valor da umidade, no entanto, a partir 

de 16h00min, esses valores tornam a aumentar. No ponto 2, os valores inicialmente tendem a 

diminuir, no entanto, a partir de 12h00min, apresentam crescimento. A umidade média relativa do 

período no ponto 1, foi de 66,7% e do ponto 2, de 72,56%, considerando todos os valores.  

Os maiores valores de umidade foram registrados no ponto 2, isso se deve à maior retenção 

de calor na atmosfera pelo vapor d’água presente no ar e a relação com a temperatura do local, 

como citado anteriormente, a cerca da concentração de calor pela superfície de concreto. Costa, 

Mello e Ferreira (2007) que, com o aumento da temperatura, há uma elevação na umidade relativa 

local. Assim, no ponto 2, há uma baixa diferença entre as temperaturas totais máximas e mínimas, 

enquanto que no ponto 1 essa diferença é alta durante o período estudado, o que torna o ambiente 

seco e com menores valores de umidade. 

Na figura 8, constatou-se no ponto 1, a relação entre temperatura e umidade relativa do ar 

como inversamente proporcional, pois com o aumento da temperatura, há uma diminuição na 

umidade. O gráfico apresenta um coeficiente de determinação R² alto, o qual determina o quanto à 

função é confiável para possíveis analises de valores.  

Figura 8: Gráfico da relação entre temperatura e umidade, considerando todos os horários, durante 

o período de 16/05/2016 a 20/05/2016 em dois pontos da cidade de Belém-PA. P1: Av. João Paulo II; P2: 

Residencial. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Na figura 8, observou-se no ponto 1 e 2 o vínculo da temperatura e umidade relativa do ar 

como uma relação inversamente proporcional, com um coeficiente de determinação R² com um 
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alto valor nos dois pontos, o qual mostra a correlação entre as grandezas. Oliveira et al., (2009), 

compartilham da ideia de que o crescimento populacional acompanhado da urbanização tem 

provocado um aumento do adensamento urbano, caracterizando novas construções, com maior 

quantidade de áreas impermeáveis e com poucas áreas verdes, fatores os quais estabelecem o 

aumento de temperatura e a diminuição de umidade relativa do ar. 

4. CONCLUSÕES  

Dentre os objetivos e a metodologia propostos foi possível observar, que as temperaturas 

médias do Ponto 2 se mostraram mais elevadas na maioria do período, quando comparadas com o 

Ponto 1, sendo que grande parte dos valores que se destacaram foram registrados no terceiro e 

quarto horário de medições. 

 Em relação à umidade relativa, do período de coleta o Ponto 1 foi menor do que no Ponto 

2. O ponto 2 demonstrou-se mais úmido, sendo na maioria das vezes a maior umidade registrada 

pela parte da manhã, no primeiro horário de medição do dia. No Ponto 1 e 2 constatou-se que as 

grandezas umidade relativa do ar e temperatura são correlacionadas sendo inversamente 

proporcionais, com o aumento de temperatura há diminuição de umidade relativa do ar.  

Contudo, o Ponto 2, apresentou um microclima com uma maior temperatura, pois em seu 

entorno (fora do residencial) contém área verde, o que ameniza a temperatura (elevada pressão) e 

no centro (dentro do condomínio) alta temperatura (baixa pressão) confirmando com a análise dos 

dados a existência de uma “ilha de calor” neste ponto na cidade de Belém do Pará. E o Ponto 1, 

demonstrou-se ter uma elevada temperatura em períodos de alto fluxo de veículos e também pelas 

características climáticas da região amazônica, mas comparada ao Ponto 2, é uma região que 

ameniza o impacto da variação climática no local por ser situada em região periférica da cidade. 
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RESUMO  

 

A automação vem sendo mais frequente nos tempos atuais, uma vez que se vive em uma grande 

era de inovação, e seguindo este segmento o dinamismo da tecnologia é o grande facilitador de 

diversas operações mecânicas atuais, auxiliando também em processos de análise química. A 

metodologia de análise de amostras inseridas em fluxo (sistema Flow Injection Analysis) auxilia 

na versatilidade, economia de reagentes e gastos com mão de obra qualificada, redução na geração 

de resíduos provenientes do processo, possibilitando alta frequência analíticas e monitoramento 

em tempo real. A tecnologia pode ser adaptada e aplicada em análises físicas, químicas e 

biológicas, possibilitando sustentabilidade e controle ambiental a diferentes procedimentos 

analíticos. O sistema FIA com detecção espectrofotométrica mostrou ser promissor para a 

determinação de fósforo em biodiesel, tendo em vista que apresentou valores equivalentes aos 

obtidos com os métodos tradicionais de análise. No entanto para o método espectrofotométrico 

enzimático em fluxo para a determinação de dopamina apresentou frequências analíticas de 46 h-1, 

sendo utilizados apenas 400 µL de solução enzimática este procedimento apresentou boa 

repetibilidade. O procedimento, desenvolvido para analise em plasma de sangue bovino mostrou 

rapidez na emissão de resultados uma vez montado, o sistema é facilmente operado, sendo 

recomendado para análises de rotina. 

Palavras-chave: Sistema Flow Injection Analysis. Análise química. Monitoramento. 

Sustentabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A necessidade de se tornar mais sustentável é cada dia mais presente e assim, novas 

técnicas, novas normas e novas ideias precisam ser elaboradas e aprimoradas o mais rápido 

possível, visando evitar desastres causados pela exploração antrópica sem mitigação. Algumas 

áreas já se apresentam poluídas e proporcionam contaminação, seja no ar, na terra ou na água, 
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contudo, há uma necessidade de se averiguar qual o agente causador da poluição, a origem do 

causador e o quanto ele contribui para a deterioração do meio, visando o tratamento mais eficiente 

e para tal, pesquisas e análises devem ser realizadas.  

 As análises químicas relacionadas a água variam de acordo com o meio em que a água está 

presente, além de possuir diversos métodos distintos de acordo com os equipamentos utilizados. O 

standard methods (1998) padronizou métodos para análise de água, abrangendo diferentes 

parâmetros, visando criar um manual de laboratório para os pesquisadores futuros. A falta de 

recursos para a aquisição de equipamentos mais avançados e sustentáveis acaba, por vezes, a 

direcionar os pesquisadores a formas mais clássicas de análise, todavia, estas técnicas produzem 

muitos resíduos químicos que sem o devido tratamento podem ser prejudiciais à saúde e ao meio.  

Com o intuito de minimizar os reagentes utilizados e resíduos produzidos, o sistema de 

analise em fluxo, do inglês flow injection analysis (FIA) foi confeccionado por Ruzicka e Hansen 

(1975). O Dr. Jaromir Ruzicka era professor da Universidade Técnica da Dinamarca, apesar do 

mesmo ser natural da República Checa. Durante um ano o Dr. Ruzicka esteve ao Brasil 

apresentando sua pesquisa aos pesquisadores brasileiros, no decorrer deste ano o professor esteve 

no atual Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA/USP) 

(REIS, B.F., 1996), atualmente é o centro com maior pesquisa acerca do sistema FIA em todo o 

Brasil.   Rapidamente as ideias de Ruzicka e Hansen adentraram pelo Brasil e pelo mundo, 

possibilitando aperfeiçoamentos em sua técnica original.  

O conceito básico do processo de análise em fluxo apresentava a inserção da amostra em 

meio líquido carregador que a transporta para detecção. Inicialmente a seringa hipodérmica era a 

responsável pela inserção da amostra no fluxo do reagente, o que sofreu modificações com o 

avanço das pesquisas já no século XX (REIS, B.F., 1996). O ramo do Process Analytical Tecnology 

– PAT possibilita obter informações qualitativas e quantitativas sobre processos físicos, químicos 

e microbiológicos (POPPI et al., 2006).   

As principais vantagens são quanto à promoção do monitoramento e controle dos mais 

diversos processos analíticos em tempo real e em grande escala, otimizando o uso da energia e 

tempo, além da economia gerada pela redução de resíduos e mão de obra qualificada na operação.  

Segundo Arruda et al. (2005), alguns procedimentos de análise química por injeção 

contidos em artigos ainda não se mostram completos, o que dificulta a reprodução dos 
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procedimentos e compromete o alcance para outras áreas. Sendo assim, a correta elaboração de 

artigos deve ser tida como uma prioridade para facilitar o desenvolvimento desta tecnologia no 

Brasil, e principalmente viabilizar suas aplicabilidades na Região Norte do país, que não detém 

ainda de nenhum equipamento desta natureza, o que gera um atraso quanto a outras Regiões.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho se deteve a realizar revisão bibliográfica expondo o desenvolvimento 

da tecnologia ao longo do tempo e aplicabilidades do Sistema “Flow Injection Analysis” em mais 

diversas análises químicas, abordando metodologias diversas visando a detecção de elementos em 

substâncias. Aborda-se as definições quanto ao método químico analítico de injeção em fluxo, além 

de expor a forma simplificada da geração de dados resultantes das análises químicas em processos 

adversos, possibilitando o monitoramento de substâncias de forma simples e com reduzido custo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 O sistema FIA tornou se uma ferramenta alternativa aos procedimentos convencionais na 

utilização crescente para atender à demanda analítica cada vez maior no controle agronômico, 

análises clínicas, ambiental e industrial. Entre as vantagens oferecidas por esse processo temos o 

aumento na frequência analítica e economia no consumo de amostras e reagentes (Leite et al., 

2004). 

Basicamente o sistema de análise em fluxo segue a seguinte configuração: bomba 

peristáltica, tubos de Tygon, válvula injetora, bobina de reação, detector em fluxo. Conforme a 

Figura 1 a seguir. 

 

  



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

711 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

Figura 1: Montagem básica do sistema FIA. 

 

 

Fonte: J. Ruzicka & E.H.Hansen, “Flow Injection Analysis” 2nd ed. J. Willey, N.Y. 1988. 
 

 Estudo realizado por Lupetti et al. (2002) desenvolveu um sistema de análise por 

injeção em fluxo por zonas coalescentes para a determinação enzimática de dopamina utilizando o 

extrato bruto do abacate  (Persea americana), fonte de polifenol oxidase em formulações 

farmacêuticas. 

 A seguir é apresentado na Figura 2 o diagrama do sistema de análise por injeção em 

fluxo para determinação de dopamina.  

 
Figura 2. Diagrama de fluxos utilizado para a determinação espectrofotométrica de dopamina. 

 

 
 

Fonte: LUPETTI et al.,(2002). 

 
 Legenda: C, representa a solução transportadora (tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0)) com vazão de 2,2 mL min-1; 

L1 , alça de amostragem da solução de referência ou de amostra de 75 cm (375 µL); L2 , alça de amostragem da enzima 
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a 

Detector em fluxo Válvula 
Bomba 

Carreg
ador 

Reator 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

712 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

de 80 cm (400 µL); S, soluções de referência ou de amostra; PFO, solução enzimática; R, reator helicoidal de 350 cm; 

E, espectrofotômetro (λ = 466 nm) e D, descarte. 

 

Para a determinação espectrofotométrica de dopamina usando a enzima polifenol oxidase 

em fluxo com zonas coalescentes, foram otimizados alguns parâmetros do sistema em fluxo como 

concentração enzimática, comprimentos das alças de amostragem e da solução de enzima polifenol 

oxidase, vazão do sistema em fluxo e comprimento da bobina reacional. Lupetti et al.,(2002).  

Pode se evidenciar a viabilidade do emprego do método espectrofotométrico enzimático 

em fluxo para a determinação de dopamina em amostras farmacêuticas. A frequência analítica foi 

de 46 h-1, sendo utilizados apenas 400 µL de solução enzimática 277 unidades de enzima mL-¹ do 

extrato bruto de abacate e 375 µL de amostra. Este procedimento apresentou boa repetibilidade 

(RSD < 0,5%) para 10 injeções sucessivas de dopamina 5,3x 10-4 mol L-1, com um limite de 

detecção de 1,3x10-5 mol L-1. Nesse procedimento, a enzima polifenol oxidase obtida do extrato 

bruto de abacate oxidou a dopamina à dopaminaquinona, que foi monitorada 

espectrofotometricamente em 466 nm. 

Outra aplicabilidade e o desenvolvimento de um procedimento de análises em fluxo para 

a determinação de proteína total em plasma de sangue bovino, empregando o método do Biureto. 

LUCA et al.,(2002). 

O sistema em fluxo utilizado para a determinação de proteína total em plasma de sangue 

bovino é mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3- Diagrama do sistema em fluxo empregado para a determinação de proteína total em 

plasma sangüíneo. 
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Fonte: (Luca ,Reis 2002) 

 

Legenda: V1 = válvula solenóide de três vias; B1 = bobina de mistura; B2 = bobina de reação; Ca = H2O (4,0 mL 

min-1); R1 = reagente biureto (4,0 mL min-1); L1 = alça de amostragem; S = amostra (2,0 mL min-1); Det = 

espectrofotômetro (λ = 546 nm); Dv = vaso de descontaminação; x = ponto de confluência; D = descarte. 

 

Segundo LUCA et al.,(2002)  estudos para automatização do método direcionado à 

determinação de proteínas totais em plasma de sangue bovino foram conduzidos buscando 

estabelecer uma faixa analítica de concentração adequada.  No entanto  os níveis de referência 

indicaram as concentrações na faixa entre 60,0 e 85,0 g L-1, a faixa analítica estabelecida  no estudo 

inicialmente foi entre 2,5 e 20,0 g L-1 de albumina, pressupondo diluições das amostras. 

Os resultados obtidos do conjunto de amostra de plasma de sangue bovino foi analisado e 

comparados com aqueles obtidos empregando o método tradicional de análises, conforme a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparação de resultados obtidos na determinação de proteína total. 
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Fonte: LUCA et al.,(2002) 

 

As análise estatística apresentaram resultados (teste t-pareado) onde  demonstrou que não 

há diferença estatisticamente significativa em nível de 95% de confiança entre os procedimentos 

utilizados. O desvio padrão relativo de 2,8% (n = 10) foi estimado para uma amostra típica de 

plasma de sangue bovino (76 g L-1 de proteína). LUCA et al.,(2002)   

O sistema proposto, por Luca et al.,(2002)  apresentou  84 µL de amostra e 67 µL do 

reagente (0,4 µg CuSO4.5H2O; 1,4 µg KNaC4H4O6.4H2O); e 0,33 µg KI) foram gastos por 

determinação, para amostras com concentrações entre 25 e 100 g L-1 de proteína total. 

 O procedimento desenvolvido apresentou maior rapidez na emissão de resultados, menor 

consumo de reagente e menor manipulação de amostras quando comparado ao método oficial de 

análises. LUCA et al.,(2002)   

 Responsável pala monitoração da qualidade do biodiesel, a Agencia Nacional de Petróleo 

(ANP) especifica os procedimentos analíticos, estabelecidos através de normas e portarias. Com o 

auxilio do sistema FIA determinaram os parâmetros de qualidade do biodiesel, o modelo de análise 

do sistema em fluxo é mostrado na Figura 4. 

 
Figura 4: Modelo de análise do sistema em fluxo 
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Fonte: LIRA et al., (2004). 
 

Legenda:. Diagrama do sistema de análise em fluxo para determinação de P-PO4 3-. A:solução da amostra; L: alça 

de amostragem, 10 cm (50 μL); x: ponto de confluência; T:solução transportadora, H2O; R1: solução de molibdato 

de amônio com tartarato de potássio e antimônio (reagente colorido); R2: solução de ácido ascórbico; B1: reator de 

150 cm; B2: reator de 200 cm; Δ banho termostatizado, a 37 oC; λ: detector, 880 nm; D: resíduo a ser tratado. Os 

números entre parênteses indicam a vazão de bombeamento em mL min-1. 

 
O fósforo é geralmente encontrado nos fosfolipídios presentes nos óleos vegetais os quais 

servem de matéria prima para produção de biodiesel. A pesquisa salientou a eficiência do método 

para a determinação de fósforo em biodiesel, os  resultados do teor de fósforo nas amostras de 

biodiesel apresentaram valores de 14,80 mg kg¹  e   11,41 mg kg¹, para Girassol  e Mamona 

respectivamente. LIRA et al., (2004).  

Os resultados mostram a eficiência do método para a determinação de fósforo em 

biodiesel. No entanto a estratégia proposta tornou-se uma alternativa promissora tendo em vista 

que o sistema FIA com detecção espectrofotométrica é rápido e de baixo custo, quando comparado 

aos métodos oficial empregando (LIRA et al., 2004). 

 

4. CONCLUSÕES  
 

O sistema de análise em fluxo tem como principal vantagem rapidez na emissão dos 

resultados, apresenta um menor consumo de reagente e menor manipulação quando comparado aos 

métodos oficiais de análise.  Verificar se a diversidade e aplicabilidade do sistema em varias áreas 

de atuação desde química analítica passando pela farmacologia e processos industriais.  

O sistema FIA com detecção espectrofotométrica mostrou ser promissor para a 

determinação de fósforo em biodiesel, tendo em vista que apresentou valores equivalentes aos 

obtidos com os métodos tradicionais de análise. No entanto para o método espectrofotométrico 

enzimático em fluxo para a determinação de dopamina em amostras farmacêuticas. A frequência 
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analítica foi de 46 h-1, sendo utilizados apenas 400 µL de solução enzimática este procedimento 

apresentou boa repetibilidade. 

O procedimento, desenvolvido para analise em plasma de sangue bovino mostrou rapidez 

na emissão de resultados uma vez montado, o sistema é facilmente operado, sendo recomendado 

para análises de rotina. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como área de estudo o lago Bolonha, responsável, juntamente com o lago 

Água Preta, pelo abastecimento de água da região metropolitana de Belém. Nesse contexto, o 

objetivo é realizar diagnóstico da caracterização físico-química das águas no lago Bolonha em 

Belém/PA, verificando o atendimento da Resolução n.º 357/2005 do CONAMA. A metodologia 

adotada consiste no levantamento bibliográfico de três estudos acerca da qualidade da água do 

reservatório Bolonha em anos distintos para mostrar as variações quanto à composição físico-

química destas águas. Com a realização do trabalho, pode-se notar que grande parte dos parâmetros 

analisados nos estudos estão de acordo com os limites instituídos pela Resolução nº 357/2005 do 

CONAMA para águas destinadas ao abastecimento para consumo humano. Entretanto, o 

reservatório do lago Bolonha se encontra com aproximadamente 85% da sua área em estado de 

eutrofização; além disso, o nível de oxigênio dissolvido apresentou significativa variação, 

evidenciando que há indícios de degradação ambiental no lago. Sendo assim, são necessárias 

medidas preventivas e corretivas que atuem nas causas dos problemas, como remanejamento das 

famílias que ocupam inadequadamente as imediações do lago, tratamento com remoção de 

nutrientes dos efluentes sanitários gerados e utilização de peixes que se alimentem das macrófitas 

que ocupam a superfície do lago, por exemplo. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Água em Lagos. Urbanização na RMB. Reservatório Bolonha. 

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A urbanização do município de Belém, assim como em boa parte do Brasil, se deu 

desordenadamente, de forma que o crescimento urbano e os impactos ambientais decorrentes desse 

processo afetam direta e indiretamente a fauna, a flora e a qualidade dos recursos hídricos locais 

(LEÃO, 2016).  

Nesse contexto um dos principais problemas é a ocupação irregular nas imediações desses 

cursos d’água, responsável pela geração e lançamento de esgotos domésticos sem qualquer 
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tratamento prévio nos mesmos. O resultado desta poluição ocasiona inúmeros problemas, por 

exemplo, nos mananciais responsáveis pelo abastecimento na Região Metropolitana de Belém 

(RMB), no caso, os lagos Bolonha e Água Preta. Dentre os problemas mais notáveis, destaca-se a 

formação de macrófitas na superfície da água devido ao excesso de nutrientes provindos do despejo 

do esgoto bruto. 

A presença de elementos poluidores na água que será coletada para abastecimento público 

da RMB resulta em altos custos para o tratamento das mesmas, para que, desta forma, atendam aos 

parâmetros normatizados na Portaria nº 2.914 (BRASIL, 2011). Dessa forma, são necessárias 

medidas preventivas e corretivas que garantam a qualidade da água dos mananciais de 

abastecimento para que o tratamento dessas águas para consumo humano seja menos oneroso e 

mais eficiente. 

A Resolução nº 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) classifica as 

águas em três amplos grupos: salobra, salina e doce. Cada grupo apresenta uma subdivisão em 

classes: a salobra e a salina possuem três classes cada uma, enquanto a água considerada doce 

apresenta quatro classes. As divisões têm o propósito de evitar contaminações humanas, animais e 

vegetais; valendo ainda ressaltar que a água não precisa ser necessariamente de consumo direto, o 

CONAMA também trata de consumo indireto como a pesca e a irrigação, além de paisagismo e 

navegação.  

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva realizar diagnóstico da caracterização físico-

química das águas do lago Bolonha por meio de levantamento bibliográfico de estudos já realizados 

ao longo dos anos nesse lago, verificando o atendimento da Resolução n.º 357/2005 do CONAMA, 

que classifica os corpos de água e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de Estudo 

A área de estudo compreendeu os lagos Água Preta e Bolonha, que têm nascentes naturais, 

porém 90% da água desses lagos são captadas do rio Guamá, levadas para o lago Água Preta através 

de uma adutora e, em seguida, para o lago Bolonha, onde é captada novamente para a estação de 

tratamento de água do Bolonha. 
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O complexo Manancial do Utinga abrange os lagos Bolonha e Água Preta, que são os dois 

grandes e únicos reservatórios de água disponíveis na cidade de Belém. O lago Bolonha possui 

uma área de 1,8 km², com uma profundidade máxima em torno de 7,64m.  

Figura 1 – Localização do reservatório lago Bolonha. 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 Tipo de Pesquisa 

A pesquisa consiste no levantamento bibliográfico de três estudos acerca da qualidade do 

reservatório Bolonha em anos distintos. As pesquisas desenvolvidas nos anos 2010, 2011 e 2014 

mostram essas variações quanto à composição físico-química destas águas. Os estudos foram 

comparados com o CONAMA nº 357/05 com o intuito de classificar a água do lago Bolonha, além 

de averiguar as suas mudanças ao longo dos anos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os reservatórios dos lagos Água Preta e Bolonha são as principais fontes de abastecimento 

de água da região metropolitana de Belém (RMB), correspondendo a mananciais superficiais de 
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grande extensão. Porém, estas águas sofrem interferências em decorrência da reprodução de 

macrófitas, que alteram a composição natural de suas águas.  

O uso do solo e a ocupação residencial da bacia do Murutucum, inserida no lago Bolonha, 

podem estar interferindo no processo de sedimentação devido à retirada da cobertura vegetal, além 

dos despejos/lançamentos inadequados de efluentes sanitários que escoam para as margens do lago. 

Esta poluição direta está contribuindo para a cobertura completa de macrófitas no seu espelho 

d’água (ARAUJO, 2015). 

 Neste contexto, nos últimos anos, houve uma propagação desordenada de macrófitas no 

lago Bolonha, conforme mostra a figura abaixo. 

Figura 2 – Reservatório do lago Bolonha com excesso de macrófitas em sua superfície. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Com esse excesso de macrofitas presentes no lago, um fator importante que chama a 

atenção é quanto à qualidade da água do lago. Neste contexto, alguns estudos foram selecionados 

para ilustrar a qualidade da água do reservatório do lago Bolonha ao longo dos anos. A tabela a 

seguir apresenta os valores dos parâmetros analisados nos estudos. 
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Tabela 1 – Parâmetros da qualidade da água no lago Bolonha nos anos de 2010, 2011 e 2014. 

Parâmetros Silva (2010) Vasconcelos (2011) Magalhães (2014) 

pH 6,7 6,42 6,41 

Turbidez (UNT) 17,5 9,44 6,29 

OD (mg/L) 3,1 1,49 3,3 

DQO (mg/L) 6 - 0,4 

Fosfato (mg/L) 0,19 - - 

Nitrogênio (mg/L) 0,7 0,9 0,9 

Fonte: Adaptado de Silva (2010), Vasconcelos (2011) e Magalhães (2014). 

 

Os dados apresentados foram comparados entre si e enquadrados com a legislação vigente 

acerca da qualidade da água do reservatório Bolonha. O pH é considerado um parâmetro importante 

na caracterização de ambientes aquáticos, em função da possibilidade de afetar o metabolismo de 

várias espécies aquáticas. Os resultados analisados de pH, oscilaram entre 6,7 no ano de 2010 a 

6,41 no ano de 2014. De acordo com a Resolução n° 357/05 do CONAMA, o pH de água doce da 

Classe 1 deve estar na faixa entre 6,0 a 9,0, portanto, os valores apresentados estão dentro dos 

devidos padrões de qualidade da água. 

O valor de turbidez máximo registrado foi de 17,5 UNT em 2010 e o mínimo de 6,29 UNT 

em 2014. A Resolução n° 357/05 dita que o limite máximo permitido para o valor da turbidez é de 

5 UNT. Assim, percebe-se que em todos os anos analisados os valores de turbidez ficaram acima 

do limite máximo permitido pela legislação. 

Contudo, os resultados de nitrogênio do lago para os anos de 2010 e 2011 não excederam 

o limite estabelecido pela referida legislação que é de 3,7 mg/L, para corpos hídricos com pH menor 

ou igual a 7,5. O fósforo, em 2010, também permaneceu abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação. 

Já os valores de oxigênio dissolvido (OD) oscilaram de 3,1 mg/L a 3,3 mg/L. Mesmo com 

significativa variação de concentração nos três estudos, todos os valores estão adequados com os 

limites instituídos pela legislação. 

A diminuição dos teores de OD nos corpos d’água pode estar relacionada com o 

crescimento populacional no entorno do Manancial do Utinga, lançamento de esgotos domésticos 
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e industriais, além dos próprios resíduos sólidos oriundos de lixões em contato direto com a água 

superficial (CHAPMAN, 1992). Portanto, o decréscimo de OD é um indicador de poluição 

orgânica de um corpo d’água (MAGALHÃES, 2014). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Percebe-se que grande parte dos parâmetros analisados nos estudos estão de acordo com os 

limites instituídos pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA para águas destinadas ao 

abastecimento para consumo humano.  

Porém, o reservatório do lago Bolonha se encontra com aproximadamente 85% da sua área 

em estado de eutrofização. Isso evidencia que apesar dos parâmetros de nitrogênio e fósforo 

estarem abaixo dos valores estabelecidos pela resolução, estes possuem concentrações que 

conduzem ao crescimento excessivo de algas, favorecendo o acúmulo ainda maior de matéria 

orgânica no meio, pois além do lançamento de esgotos advindos principalmente das residências 

que estão situadas no entorno do complexo Manancial do Utinga, esta camada de algas faz com 

que o lago tenha um déficit de oxigênio decorrente pelo impedimento da penetração da luz solar 

no mesmo, além do consumo de oxigênio pelas algas. Assim, é justificada a significativa variação 

que o nível de oxigênio dissolvido apresentou nos três estudos, sendo este um indício da degradação 

ambiental no reservatório do lago. O pH elevado do lago é uma característica das águas da região 

amazônica. 

Assim, são necessárias medidas preventivas e corretivas que atuem nas causas do problema, 

como, por exemplo, remanejamento das famílias que ocupam inadequadamente as imediações do 

lago, tratamento com remoção de nutrientes dos efluentes sanitários gerados e utilização de peixes 

que se alimentem das macrófitas que ocupam a superfície do lago. 
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RESUMO  
 

Genipa americana L. é uma árvore nativa de várzeas úmidas que ocorre em todo o território 

brasileiro. Apresenta natureza química diversa, segundo estudos com suas flores, frutos, casca e 

sementes. Entretanto, nenhum estudo foi voltado a elucidar as substâncias que possam ser 

encontradas no xilema secundário da espécie. O objetivo no presente trabalho foi avaliar por meio 

de testes histoquímicos (qualitativos) a presença e a localização de substâncias no xilema 

secundário de G. americana L., como forma de contribuir com os estudos fitoquímicos dessa 

espécie. Foram retiradas amostras de madeira de três indivíduos, coletadas no município de Tomé-

açu, PA. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de botânica da Embrapa Amazônia 

Oriental para a realização dos testes. Os testes indicaram a presença de amido e substâncias 

lipídicas em células de parênquima e açúcares redutores nas fibras. A presença dessas substâncias 

no xilema secundário de G. americana auxilia na compreensão de processos adaptativos 

relacionados à defesa da planta, bem como nos processos fisiológicos, além de contribuir com a 

taxonomia do gênero. 

 

Palavras-chave: Anatomia. Jenipapo. Madeira.  

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Genipa americana L. pertence à família Rubiaceae (SOUZA E LORENZI, 2012). É uma 

árvore de copa estreita, com aproximadamente 8 a 14 m de altura, com tronco liso, de 40 a 60 cm 

de diâmetro, nativa de várzeas úmidas, que ocorre em todo o território brasileiro. (LORENZI E 

MATOS, 2008). A espécie é comumente encontrada em faixas marginais ao longo dos rios, em 

áreas de florestas secundárias ou em áreas degradadas pela agricultura itinerante (NASCIMENTO 

E DAMIÃO-FILHO, 1998; ORWA et. al, 2009). 

mailto:jefyne@hotmail.com
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A madeira de G. americana, comercializada como jenipapo (nome vernacular), é 

considerada de boa qualidade, dura, flexível e de boa trabalhabilidade, sendo usada em construções, 

na fabricação de móveis, lenha ou carvão, em arcos de barris, embarcações de pequeno porte e 

carpintaria (CONABIO, 2016). Apesar da presença dessas substâncias ser comumente associada a 

benefícios, a densa camada de mucilagem que recobre as sementes da espécie pode ser um 

empecilho à germinação (BEZERRA et. al., 2015). G. americana possui muitas substâncias em 

sua composição como o manitol, os taninos, a hidantoína, os ácidos tânicos, e os iridóides, 

característicos da família Rubiaceae (ERBANO E DUARTE, 2010).  

Essas substâncias presentes na espécie permitem sua aplicação em diversos mercados. As 

flores, por exemplo, são utilizadas para a produção de óleos aromáticos e também em infusões 

medicinais; a casca é utilizada por conter quantidades significativas de taninos; à casca, resinas e 

frutos, são atribuídas propriedades medicinais; os frutos, principais produtos da espécie, são 

conhecidos por serem fonte de ferro, riboflavinas e substâncias antibacterianas, há relatos que as 

comunidades indígenas utilizam a polpa obtida dos frutos maduros de G. americana, como 

repelente para insetos e na etnomedicina, quando os frutos estão imaturos, são utilizados na 

extração de corantes (NASCIMENTO, CARVALHO E CARVALHO, 2000; BTFP, 2005).  

A maioria dos trabalhos voltados a elucidar a natureza química dessa espécie, estudam 

principalmente folhas, frutos e sementes (GUARNACCIA et. al., 1972; ALVES, 2004; PACHECO 

et. al., 2014; PORTO et.al., 2014; SANTANA NETA, 2014; VELÁSQUEZ; RIVAS E OCANTO, 

2014; BEZERRA et. al., 2015; SANTOS, 2015).  

A histoquímica tem sido uma técnica muito utilizada na identificação direta das classes 

de metabólitos secundários (ESPOSITO-POLESI; ALMEIDA E ALMEIDA, 2013; BELOTTO et. 

al., 2014). Os metabólitos secundários não estão diretamente relacionados com o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, assumindo características funcionais e atuando como sinais químicos 

que as permitirão responder aos estímulos ambientais. (SALISBURY; ROSS, 1991; RAVEN; 

EICHHORN; EVERT, 2001).  

Não foram encontrados, estudos que visem determinar por meio de testes qualitativos, as 

substâncias químicas que podem ser encontradas no xilema secundário (lenho) do jenipapo.  
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Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar por meio de testes 

histoquímicos a presença e a localização de substâncias no xilema secundário de G. americana L. 

como forma de contribuir com os estudos fitoquímicos dessa espécie.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foram retiradas amostras de madeira de três indivíduos de G. americana, coletadas no 

município de Tomé-açu, PA. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de botânica da 

Embrapa Amazônia Oriental para a realização dos testes. 

Dos corpos de prova, de 2 cm3, foram obtidos cortes histológicos nas secções transversal, 

longitudinais tangencial e radial, seccionados em micrótomo de deslize. Após isso, foram aplicados 

testes histoquímicos (testes qualitativos), indicados no manual básico de métodos em morfologia 

vegetal (KRAUS E ARDUIN, 1997), para a localização das seguintes substâncias: lipídios (SASS, 

1951), compostos fenólicos (taninos) (JOHANSEN, 1940), amido (JENSEN, 1962) e açúcares 

redutores (PURVIS et. al., 1964). 

Os reagentes utilizados para os testes foram Sudam III (lipídios), cloreto férrico na 

concentração de 10% (compostos fenólicos – taninos), Lugol na concentração de 2% (amido) e 

solução de Fehling (açucares redutores). 

Após a verificação com as substâncias, os cortes foram fotografados em microscópio com 

câmera acoplada e as imagens processadas por meio do software Motic.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A testemunha mostra a coloração natural da madeira de G. americana, a qual pode 

apresentar o cerne com uma variação do marrom, cinzento ou amarelo (RICHTER E DALLWITZ, 

2000) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Testemunha (branco analítico) de G. americana  L. A: Corte transversal. B: Aspecto tangencial. 

C: Corte longitudinal radial. EV: Elemento de vaso; F: Fibras; PA: Parênquima axial; PR: Parênquima 

radial. Escala: 100 µm; Objetiva 10x.  
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Fonte: Autores, 2016. 

 A reação com Lugol a 2%, de acordo com Kraus e Arduin (1997), faz com que os grãos de 

amido adquiram coloração que varia do azul negro ao marrom muito escuro. Foram observados, a 

partir de tal reação, grãos de amido nas células de parênquima axial e radial, visíveis nos cortes dos 

três planos, transversal, tangencial e radial (figura 2A a 2C). 

 
Figura 2 – Teste histoquímico para amido com lugol 2%. A: Corte transversal mostrando reação em células 

de parênquima axial e radial. B: Aspecto tangencial com grãos de amido detectados em células 

parenquimáticas. C: Corte longitudinal radial mostrando reação nas séries de células de parênquima radial. 

EV: Elemento de vaso; F: Fibras; PA: Parênquima axial; PR: Parênquima radial. Setas: grãos de amido. 

Escala: 100 µm; Objetiva 10x.  

Fonte: Autores, 2016. 
 

As células de parênquima são responsáveis por armazenar diversas substâncias; o 

parênquima de reserva, tecido que armazena metabólitos primários das plantas, possui classificação 

de acordo com sua especialidade, a exemplo do amilífero, que deposita amidos em amiloplastos 

(APEZZATO-DA-GLÓRIA E CARMELLO-GUERREIRO, 2013).  

O amido é um carboidrato insolúvel presente em quase todas as plantas, servindo como um 

alimento que lhes proporcionará energia durante a dormência ou a germinação. Surge a partir da 

triose-fosfato gerada no Ciclo de Calvin; a síntese ocorre, mais especificamente, pela formação de 

ADP-glucose no interior dos cloroplastos. As concentrações relativas de ortofosfato e triose-fosfato 

são consideradas determinantes no controle do carbono fixado fotossinteticamente, isto é, se deverá 
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ser alocado como amido em cloroplastos ou sacarose no citosol (ENÉAS FILHO; MIRANDA E 

SILVEIRA, 2016) 

Substâncias lipídicas puderam ser observadas a partir da reação do Sudam III com o 

conteúdo presentes nas células do xilema. Kraus e Arduin (1997) afirmam que a reação com Sudam 

III resulta em coloração do conteúdo em amarelo-alaranjado ou vermelho. A concentração de 

substâncias lipídicas ocorreu nas células de parênquima axial e radial. (figura 3A e 3B).  

 
Figura 3– Teste histoquímico para substâncias lipídicas com Sudam III. A: Corte tangencial mostrando 

reação em células de parênquima axial. B: Aspecto radial mostrando reação nas séries de células de 

parênquima radial. PA: Parênquima axial; PR: Parênquima radial. Setas: gotas de óleo. Escala: 10 µm; 

Objetiva 40x. 

Fonte: Autores, 2016. 

 Assim como o amido as células de parênquima são também responsáveis por armazenar 

substâncias lipídicas (ESAU, 2013). A presença de substâncias lipídicas nas células é 

constantemente associada ao mecanismo de defesa da planta, visto que podem apresentar 

propriedades antibióticas, antifúngicas e antivirais (CHAGAS et. al., 2002).  

Esperava-se com a solução de cloreto férrico à 10%, a reação que evidenciaria a presença 

de taninos (compostos fenólicos). Oliveira (2015) afirma que a reação à taninos ocorre se nas 

estruturas em que se aplica a solução for observada uma coloração do azul-esverdeado ao marrom; 

o mesmo não pode ser constatado nos cortes da espécie estudada, conforme pode ser observado na 

comparação com a testemunha (Figuras 4A e 4B). 
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Figura 4 – Teste histoquímico para taninos (compostos fenólicos) com cloreto férrico 10%. A: Corte radial 

da testemunha. B: corte radial com cloreto férrico a 10%. EV: Elemento de vaso; F: Fibras; PR: Parênquima 

radial. Escala: 100 µm; Objetiva 10x. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

A presença de carboidratos (açucares) redutores, glicose e frutose, a partir do teste com a 

solução de Fehling, é evidenciada pela coloração de vermelho a amarelo-laranjado (KRAUS E 

ARDUIN, 1997). A reação pôde ser constatada nas regiões das fibras (Figuras 5A a 5C). 

 

Figura 5 – Teste histoquímico para açúcares redutores com solução de Fehling. A: Corte transversal 

mostrando reação em paredes secundárias das fibras. B: Aspecto tangencial com carboidratos detectados 

nas fibras. C: Corte longitudinal radial mostrando reação nas fibras. EV: Elemento de vaso; F: Fibras; PA: 

Parênquima axial; PR: Parênquima radial Setas: local da reação. Escala: 100 µm; A e C: Objetiva 10x; B: 

Objetiva 4x. 

Fonte: Autores, 2016. 

A reação foi mais evidente nas fibras pela composição da parede secundárias dessas células, 

relacionadas com a sustentação das plantas. A composição da parede secundária, em matéria seca 

é 65 a 85% de polissacarídeos e 15 a 35% de lignina; o principal polissacarídeo da parede 

secundária é a celulose, a qual é formada a partir de monômeros de glicose (glicose uridina-

difosfato – GUDP).  (APEZZATO-DA-GLÓRIA E CARMELLO-GUERREIRO, 2013). Os 

açúcares redutores (carboidratos) estão associados ao fornecimento de energia para a maioria das 

atividades celulares, através de quebra de moléculas e produção de ATP (Adenosina trifosfato) 
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(BELTRÃO E OLIVEIRA, 2007). Do ponto de vista industrial, ensaios têm sido realizados com 

materiais lignocelulósicos para a obtenção de etanol por hidrólise enzimática de açúcares redutores. 

(BRANDANI E HELM, 2010; LAZZAROTTO; NETIPANYJ E MAGALHÃES, 2012).   

 

4. CONCLUSÕES  
 

Os testes histoquímicos evidenciaram a presença de grãos de amido, substâncias lipídicas, 

e açúcares redutores, em células de parênquima e esclerênquima do xilema secundário de G. 

americana. A reação negativa de taninos ao cloreto férrico na concentração de 10% e a presença 

de compostos não identificados com os reagentes utilizados, faz necessário o emprego de técnicas 

diferenciadas, análises que serão realizadas posteriormente. A investigação dessas substâncias 

auxilia na compreensão de processos adaptativos relacionados à defesa da planta, bem como nos 

processos fisiológicos, além de contribuir com a taxonomia do gênero.  
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RESUMO  

 

A partir da última década do século XXI, o município de Ananindeua no Estado do Pará vem 

apresentando crescimento populacional superior ao do município de Belém. Considerando que o 

município de Ananindeua, assim como diversos municípios do Estado do Pará, necessita de 

mapeamentos com devidos fins pré-estabelecidos e escalas interpretativas condizentes, para tal 

usa-se a metodologia do geoprocessamemto e pretende apresentar uma análise multitemporal 

baseado em imagens de satélite sobre a ocupação do espaço em 20 anos (de 1990 a 2010) para a 

análise da dinâmica da ocupação do espaço geográfico a fim de subsidiar políticas públicas 

socioambientais. A informação geográfica ou espacial de localização neste trabalho foi extraída de 

imagens de satélites; a construção dos mapas pra interpretação foram feitos ultilizando so foram   

as imagens orbitais selecionadas foram do sistema Land Remote Sensing Satellite (Landsat); as 

classes temáticas definidas para a elaboração dos mapas temáticos são as seguintes: corpos de água, 

cobertura vegetal, espaço de ocupação dispersa e espaço de ocupação concentrada. Foram 

apresentados os mapas imagens e os mapas temáticos respectivamente das datas 1989, 1999 e 2008 

em um intervalo temporal intencional de quase uma década. A análise feita nos mapas temáticos 

de 1989, 1999 e 2008, sucessivamente, constata que a classe temática cobertura vegetal apresenta 

diminuição em termos quantitativos com o passar das décadas, perdendo espaço para as áreas 

ocupadas, na sua apresentação dispersa e também concentrada. Esse processo vem intensificando 

também nas ilhas comprometendo ecossistemas peculiares do bioma Amazônico. A transformação 

paisagística e da dinâmica espacial é impulsionada principalmente pelas pressões sociais exercidas 

no próprio espaço, denotando as múltiplas territorialidades do espaço que se expressam em diversas 

frentes, econômicas, sociais, religiosas, territoriais, políticas e etc. 

 

Palavras-chave: geoprocessamento. modificação da paisagem. dinâmica de ocupação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Segundo Tucci (2005) o desenvolvimento urbano se acelerou na segunda metade do 

século com grande concentração de população em pequeno espaço, causando diversas alterações 

antrópicas, devido à falta planejamento e produzem uma serie de impactos que em sua maioria são 
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negativos, como a retirada da cobertura vegetal e das Matas Ciliares, desrespeitando a Faixa 

Marginal de Proteção. 

Diante disso levanta-se a questão de como as políticas públicas têm acompanhado esta 

evolução da ocupação do espaço em termos de infraestrutura e oferta de condições básicas, como 

saneamento, abertura de estradas, rodovias, construções de hospitais, escolas para atender a 

crescente dinâmica do crescimento populacional? 

Nesse cenário o município de Ananindeua, assim como diversos municípios do Estado do 

Pará, carece de mapeamentos com devidos fins pré-estabelecidos e escalas interpretativas 

condizentes, principalmente os mapas temáticos que são construídos baseados em conceitos 

geográficos que representem o dinamismo do espaço. 

Este trabalho tem por finalidade executar um estudo de monitoramento da evolução da 

ocupação do espaço geográfico, através da interpretação da transformação da paisagem 

subsidiando assim, elaboração de Mapas Temáticos a partir de digitalização sobre imagens de 

satélites, com a devida definição de escala e seleção das classes temáticas no mapeamento; 

elaboração de um mosaico comparativo dos mapas temáticos e análise da dinâmica e evolução da 

ocupação espacial, através de análise comparativa, reflexiva e cruzamento de dados dos mapas 

temáticos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A informação geográfica ou espacial de localização neste trabalho será extraída de 

imagens de satélites, As imagens orbitais selecionadas foram as imagens do sistema Land Remote 

Sensing Satellite (Landsat -5) a partir de um projeto desenvolvido pela NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) dedicado exclusivamente à observação dos recursos 

naturais terrestres, geridas pelos Estados Unidos, fornecidas gratuitamente através do Banco de 

Imagens da Divisão de Geração de Imagens do INPE/ Cacheira Paulista (SP) por transferência de 

arquivos (FTP) via Internet. 

Foram construídos mapas imagens e os mapas temáticos do município em estudo, dos anos 

de 1989, 1999 e 2008 em um intervalo temporal intencional de quase uma década, utilizando de 

softwares de Sistema de Informação Geográfica Spring e ArcGis. A análise feita será qualitativa, 

baseada nas classes temáticas nas cores: Azul Marinho (Corpos de Água), Verde Claro (Espaço de 
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Ocupação Dispersa), Verde Escuro (Cobertura Vegetal) e cor de Laranjada (Espaço de Ocupação 

Concentrada). 

 

2.1 DESCRIÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

Ananindeua possui um território de 190,503 km2 e faz fronteira com os municípios de 

Belém e Santa Isabel, incluindo uma área insular composta de 9 ilhas e detém o título de segundo 

município mais populoso do estado do Pará, contando com uma população de 471.980 habitantes 

segundo último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2010. Sendo 

considerada pelo jornal Gazeta Mercantil, em 2008, a cidade mais dinâmica do País. 

 

Figura 1 - Mapa da localização do município de Ananindeua no estado do Pará 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base digital cartográfica – IBGE 
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2.2 DEFINIÇÃO DAS CLASSES TEMÁTICAS  

As classes temáticas definidas para a elaboração dos mapas temáticos são as seguintes: 

corpos de água (Figura 2), cobertura vegetal (Figura 3), espaço de ocupação dispersa (Figura 4 ) e 

espaço de ocupação concentrada (Figura 5). Vale ressaltar que as classes temáticas sofreram 

algumas generalizações para fins analíticos 

. 
Figura 2 - Ilustração parcial do espelho d’água (A), visualização representativa da imagem de satélite (B), 

Demonstração parcial da extração temática da classe corpos de água, representada pela cor azul 

marinho(C). 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com (A). Imagem LandSat-5/TM (B); Geoprocessamento (C) 

 

 

Figura 3 - Iustração parcial do revestimento florestal (A), visualização representativa da imagem de 

satélite (B), Demonstração parcial da extração temática da classe cobertura vegetal, representada pela cor 

verde escuro(C). 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com (A). Imagem LandSat-5/TM (B); Geoprocessamento (C) 
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Figura 4 - Ilustração parcial do espaço de Ocupação Dispersa com características urbanas e rurais (A), 

visualização representativa da imagem de satélite (B), Demonstração parcial da extração temática da 

classe Espaço de Ocupação Dispersa, representada pela cor verde claro. (C). 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com (A). Imagem LandSat-5/TM (B); Geoprocessamento (C) 

 

Figura 5 - Ilustração parcial do Espaço de Ocupação Concentrada com características acentuadamente 

urbanizadas (A), visualização representativa da imagem de satélite (B), Demonstração parcial da extração 

temática da classe Espaço de Ocupação Concentrada, representada pela cor de laranja pela cor verde 

claro(C) 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com (A). Imagem LandSat-5/TM (B e C) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A seguir os mapas temáticos em sucessão temporal, conforme figura 6 (a, b e c). 

Figura 6 - Mapa temático do ano de 1989 (a). Mapa temático do ano de 1999 (a). Mapa temático do ano de 

2008 (c). 
 

 

Fonte – Satélite LANDSAT-5/TM 

 

                 A Classe Espacial Corpos de Água sofreu irrisória mudança, justificado pela 

representação temática corresponder ao leito aparente dos Rios e Igarapés. 

 A classe Espaço de Ocupação Dispersa representa a classe que sofre maior dinamismo 

espacial, pois se qualifica como a representação das áreas ocupadas numa faixa intermediária entre 

o espaço urbano e o espaço rural (franja periurbana). Neste caso, o que se nota é o crescente 

aumento da expansão do espaço ocupado, seja na forma rural ou na forma urbana. Essa observação 

corrobora com Oliveira (2004) que constatou que na cidade de Ananindeua que os emprendimentos 

imobiliários, verticais e horinzontais, estão se estabelecendo preferencialmente em áreas longe do 

centro urbano, sendo uma peculiaridade desta cidade. Além disso, a busca de moradia em 

Ananindeua é motivada pela sua proximidade com a capital. 

Um dado relevante é a ocupação cada vez mais crescente das ilhas que compõem o 

município, no mapa temático de 1989 nota-se a ocupação esporádica em algumas ilhas e a 
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inexistência de ocupação humana em outras ilhas, porém analisando o mapa temático de 1999, 

verifica-se um aumento significativo nestas ocupações e para esta data todas as ilhas já são 

ocupadas. Na análise do mapa temático de 2008 constata-se esta evolução da ocupação das ilhas já 

apresentando a classe de Ocupação Concentrada. Mesmo sem levantar hipótese da causa, essa 

observação gera preocupação  pois,  regiões de ecossistemas costeiros densamente povoados , por 

serem sensíveis e importantes a produção de recursos vivos marinhos, condicionam conflitos de 

interesses, entre diversos setores de atividade: urbanização, indústria, comércio, subsistência, 

serviços portuários, pesca e turismo, expondo e impondo aos ecossistemas e ao meio ambiente 

diferentes níveis de modificações e transformações (Oliveira,2014). 

A classe temática Cobertura Vegetal representa a cobertura do solo enquanto revestimento 

florestal, no caso de Ananindeua suas florestas são na maioria, florestas secundárias, em vários 

estágios, proveniente do desmatamento visto que se tratando de desmatamento na Amazônia, 

segundo Margulis (2013) a pressão populacional, a busca por recursos naturais, a ascensão do 

modelo capitalista, o desenvolvimento tecnológico, o valor da terra, a expansão da fronteira 

agrícola, entre outros fatores, imprimiram novas pressões à Amazônia. 

4. CONCLUSÕES  

Podemos afirmar que a cobertura vegetal de Ananindeua vem diminuindo e sendo 

substituída por espaços ocupados na sua forma dispersa e concentrada, evidenciando a dinâmica 

horizontal da ocupação do município. Preocupantemente afetando o complexo de ilhas, 

influenciando na degradação e possível perda de ecossistemas peculiares das áreas de várzea e 

igapó, típicos do Bioma Amazônico e até mesmo de mangue. 

Essas conclusões chamam atenção para imediatas providências do governo em relação a 

organização do espaço urbano e rural da cidade Ananindeua em prol da qualidade vida 

socioambiental da população. 

Por fim, ressaltamos que o uso das geoinformaçõs geoprocessadas e a utilizaçãos das 

técnicas do sensoriamento remoto orbital, através das imagens de satélites e a cartografia temática 

aliada a um SIG, representam metodologias apropriadas e, sobretudo complementares no estudo 

da ocupação espacial, podendo ser aplicado por gestores preocupados com o rumo da ocupação 

contemporânea do espaço.  
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RESUMO 

 

O município de Peixe-boi faz parte da Microrregião Bragantina, situada no Nordeste Paraense, que 

fica localizada na Amazônia, área que sofre intenso desmatamento e queimadas com intuito de 

obter lucros seja pela agropecuária, seja pelo extrativismo de recursos naturais, por isso foi 

realizado o mapeamento do município, com o intuito de avaliar e mapear os focos de queimada e 

analisar a área desmatada. O município, no ano de 2016 apresentou uma redução significativa na 

quantidade de focos de calor, diferindo do ano de 2015 que foi o ano com mais focos de queimada, 

estes se tornaram mais intensos próximos as estradas de acesso do município. Os dados de focos 

de calor podem ser resultados do avanço da cultura da mandioca. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Peixe-Boi. Focos de queimada. 

 

Área de Interesse: Sensoriamento Remoto 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O modelo tradicional da ocupação da Amazônia tem levado a um aumento significativo do 

desmatamento na Amazônia legal, sendo este um fenômeno de natureza bastante complexa, que 

não pode ser atribuído a um único fator (ALENCAR et al., 2004). A Amazônia Legal vem sendo 

ocupada nos últimos 50 anos no contexto de implantação de projetos de integração nacional. 

Reforma agrária, uso de terras para projetos agropecuários e mineração, e, recentemente pela 

produção e exportação de grãos (Becker 1997, Machado 1998). 

O desbravamento da região, onde está situado o município, teve início em 1885, quando os 

primeiros colonos subiram o rio Peixe-boi e se estabeleceram em sua confluência com o rio 

Timboteua e igarapé Jaburu. O território de Peixe-boi pertenceu, inicialmente, ao município de 

Nova Timboteua, de onde foi desmembrado (IBGE, 2015). Ainda de acordo com IBGE (2015) o 
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povoamento deste local se inicial devido a extinta estrada de ferro de Bragança. Em 1961, este 

adquiriu a categoria de município. 

Com o desenvolvimento da região, pode ocorre o aumento das queimadas. As queimadas 

têm maior ocorrência em períodos do ano que predomina estação seca, tendo uma maior incidência 

no final desse período. É nesta época que a vegetação se encontra mais vulnerável ao fogo, o clima 

seco e a presença de graminhas, galho e gravetos, faz com que se tenha uma maior vulnerabilidade 

à ocorrência de queimadas (COUTINHO, 1990). 

As áreas desmatadas são mapeadas por imagens de satélites Landsat. Em estudos feitos por 

Tardin et al. (1980), foram utilizadas imagens do Landsat/MMS para mapeamento de áreas 

desflorestadas na década de 70. 

Tendo em vista o contexto explicado, este trabalho tem o objetivo de mapear e avaliar a 

ocorrência de focos de queimada no município de Peixe-boi no Nordeste Paraense e sua correlação 

com as vias de acesso do município em função do período 2006 a junho de 2016. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Peixe-boi está localizado na Microrregião Bragantina, que fica no Nordeste 

Paraense, abrangendo uma área de 450,222 km2, distante 148 km da capital Belém. A cidade 

participou, inicialmente da área de influência da extinta estrada de ferro de Bragança em 1907, 

posteriormente, a expansão das culturas da fibra e da malva e, atualmente, com o avanço na 

produção de mandioca pela agricultura familiar, que é a cultura em evidencia no município com 

12.000 toneladas por hectare. Atualmente a cidade conta com aproximadamente 7.867 habitantes 

(IBGE, 2015).  
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Figura 1: Mapa de localização do município de Peixe-boi, Pará. 

 
 

2.2 MATERIAIS 

Os dados relacionados aos focos foram obtidos da base de dados do INPE/ProArco 

(www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/) e as bases cartográficas foram do IBGE (2015).  

Os processamentos foram realizados no software QGIS, para gerar mapas de focos calor, 

foi adicionado os shapes, fazendo os cortes necessários, criação de anéis referentes às distâncias 

das estradas, espacialização dos focos e elaboração do mapa. As análises estatísticas foram feitas 

na planilha eletrônica do MS Excel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 FOCOS DE CALOR 

Os focos de calor se concentram próximo às vias de acesso, como apresenta a Figura 2, na 

distância de 250-750 metros temos maior incidência de queimada, enquanto que, em áreas mais 

remotas, como acima de 4525, que não apresentam indícios de queimada. 
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Figura 2: Focos de calor no município de Peixe-boi em relação as distância das vias de acesso. 

 
 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos focos de calor no município de Peixe-boi durante o 

período de 2006 a junho de 2016. Durante esta década foram detectados 839 focos, sendo que o 

ano de 2015 foi o que se destacou com 233 focos de calor, representando 27,7%, enquanto que, o 

ano de 2016 foi o que teve menor representatividade, com 4,29%, isso pode se dar porque o ano 

ainda não chegou ao fim, e no período de julho-outubro é o período de seca, que, segundo Coutinho 

(1990) é quando a vegetação está mais suscetível a queimadas, devido ao clima. A quantidade de 

focos de calor apresentados na tabela, mostra comportamento crescente ao passar dos anos, 

somente no ano de 2013 há uma pequena queda com 51 focos, representando 6,08%. 
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Tabela 1: Distribuição dos focos de calor no período de 2006-2015 no município de Peixe-boi, Pará. 

 
 

A Tabela 2 quantifica os focos de calor no período de 2006 a junho de 2016, relacionados 

à distância das rodovias de acesso ao município. Analisando a tabela, é possível perceber que 

quanto mais próximo das estradas, maior é o número de focos de calor, e quanto mais distante, 

menor a quantidade de focos, ou seja, uma relação inversamente proporcional.  

Observamos que dentre os 5000 metros onde há maior concentração de focos de calor, 

temos a distância de 250 metros das rodovias com maior ocorrência de focos, com 97 casos de 

pontos de queimadas. Também é notória a intensificação dos focos de queimada no ano de 2015, 

em toda a distância avaliada, com exceção de 4500, 4750 e 5000 metros, que não apresentaram 

focos de calor. 

ANO N° DE FOCOS %
2006 47 5,60

2007 57 6,79

2008 63 7,51

2009 71 8,46

2010 43 5,13

2011 78 9,30

2012 71 8,46

2013 51 6,08

2014 89 10,61

2015 233 27,77

2016 36 4,29

TOTAL 839 100,00
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Tabela 2: Focos de calor em relação à distância das rodovias no município de Peixe-boi, Pará. 

 
 

O Gráfico 1 mostra a dispersão dos focos em relação a distância às estradas, essa redução 

tem um comportamento linear (linha preta), confirmando o que havia sido apresentado pela Tabela 

2, no entanto,  neste gráfico, é possível observar picos na distância 1000 metros e aproximadamente 

2000 metros, estes picos se devem, na primeira distância, ao ano de 2011 e 2015 que apresentaram 

15 e 20 focos, respectivamente, e na segunda se deve, também aos anos de 2011 e 2015 com 8 e 

24 focos de calor, respectivamente. 

 
Gráfico 1: Número de focos em função da distância das estradas do município de Peixe-boi, Pará. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total geral

250 5 8 7 4 5 6 3 7 15 26 4 97

500 4 4 12 7 5 11 1 7 16 23 3 75

750 8 5 4 11 3 13 4 5 10 21 2 61

1000 4 3 4 11 7 15 10 5 9 20 9 91

1250 6 4 6 8 3 4 8 3 7 21 5 53

1500 0 3 2 6 2 6 6 7 6 22 1 40

1750 9 4 8 5 5 2 13 6 8 29 2 90

2000 1 4 1 5 0 8 4 2 3 24 1 33

2250 2 7 4 3 3 3 1 2 5 10 0 13

2500 0 2 2 1 2 3 6 4 3 10 0 20

2750 4 0 3 1 0 0 0 0 2 3 0 23

3000 1 0 2 2 1 3 3 2 0 4 2 22

3250 0 2 2 1 3 1 2 1 2 6 3 8

3500 2 2 3 2 2 0 3 0 2 4 2 11

3750 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 10

4000 0 4 1 1 1 1 0 0 0 3 0 8

4250 0 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0 4

4500 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 93

4750 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

5000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86

Total geral 47 57 63 71 43 78 71 51 89 233 36 839
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4. CONCLUSÕES  

O município de Peixe-boi apresenta uma taxa de focos de calor crescente, até o ano de 

2015, e com uma expressiva queda no ano de 2016, o que pode ser explicado pela época de 

realização deste trabalho, que foi no início da estação de estiagem, e também, antes do preparo de 

solo para a cultura da mandioca, o que inclui a queimada da roça.  
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RESUMO  

 

O processo de urbanização ocorrido no município de Jacundá, Pará, foi decorrente da inundação 

do local pela barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e consequente remanejamento dos 

habitantes para a Vila Arraias, nas proximidades da rodovia Paulo Fonteneles (PA-150), sendo que 

a alocação desses outros habitantes na vila, desenvolveu-se sem o prévio planejamento e 

infraestrutura necessária para comportar as novas demandas. O objetivo deste estudo foi analisar 

geoespacialmente o processo de urbanização no município de Jacundá-Pará pela técnica de 

superposição de mapas, bem como relacionar os impactos ambientais sobre o Rio Arraia. A 

metodologia adotada baseou-se no levantamento de fontes bibliográficas, entrevistas, visitas e uso 

de técnicas de geoprocessamento. Os resultados obtidos demonstraram que o município se 

desenvolveu exponencialmente, expandindo-se no sentido do rio, com o agravamento de sérios 

problemas ambientais para o corpo hídrico, tais como lançamento de efluentes domésticos e 

industriais in natura, disposição inadequada de resíduos sólidos, supressão da cobertura vegetal que 

acentua o assoreamento e processos erosivos. De posse da técnica de overlay mapping evidenciou-

se um índice de ocupação de área 2 vezes superior a inicial (474,02 ha) em comparação aos anos 

de 1984 a 2011, sendo que a taxa de urbanização saltou de 1,92% para 88,95% nos últimos 40 anos, 

em contrapartida, o saneamento ambiental não acompanhou o crescimento urbano. 

Palavras-chave: Crescimento. Impacto ambiental. Geoprocessamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A urbanização é uma das manifestações mais significativas da atividade humana 

(MOTA, 2011). De acordo com Tucci e Bertoni (2003), a urbanização representa um processo de 

agrupamento das características urbanas de uma localidade ou região, fenômeno esse associado ao 

desenvolvimento da civilização e da tecnologia ao longo da história.  
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A avaliação do processo de formação, ocupação, parcelamento e urbanização de um 

município, conforme Guerra e Gonçalves (2005), pode oferecer uma visão bastante dinâmica da 

realidade de uma determinada época. Dessa forma, não basta analisá-lo em apenas um momento 

de sua evolução, e sim entender como este, através dos anos, atingiu seu estado atual. 

Nesse sentido, o crescimento populacional de Jacundá, Pará, no período de 1980 a 2011, de 

acordo com o IBGE (2011), teve um aumento considerável em 29 anos, que passou de 14.868 para 

52.190 habitantes, com estimativas de atingir 56.076 habitantes em 2016. Entretanto, o processo 

de urbanização não acompanhou o desenvolvimento da infraestrutura, mediante as observâncias da 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Pará, SEPOF (2013), visto que o 

município dispõe de sérios problemas de saneamento ambiental. 

Dentre os problemas ambientais gerados pelo processo de urbanização, o Plano Diretor de 

Jacundá (2011) destaca: lançamento de efluentes domésticos e industriais in natura, disposição 

inadequada de resíduos sólidos e supressão da cobertura vegetal que acentua o assoreamento e 

processos erosivos. Segundo a SEMATUR (2002), o principal corpo hídrico que abastece a 

população jacundaense (rio Arraia) já demonstra indícios de degradação ambiental, decorrentes 

dos desmatamentos e ação de atividades não licenciadas, como lava-jatos, dragagem e olarias.  

Nesse sentido, Amorim e Cordeiro (2004) acrescentam que o processo de urbanização 

inadequado gera uma cadeia de impactos ambientais, que passa pela impermeabilização do solo, 

alterações na topografia, perda das matas ciliares, poluição e contaminação, diminuição da 

biodiversidade e aumento do escoamento superficial. 

Dessa forma, para a análise do processo de urbanização e sua influência no meio natural, 

especialmente em corpos hídricos, pode-se adotar como ferramenta fundamental a técnica de 

superposição de mapas, denominado overlay mapping (FOGLIATTI et al., 2004; SÁNCHEZ, 

2008). A superposição de mapas para Costa, Chaves e Oliveira (2005) consiste no método de 

confecção de mapas temáticos, por geoprocessamento. Assim, auxiliam na visualização em escala 

temporal da situação ambiental de uma área geográfica (IBAMA, 2005). 

Diante do exposto, argumenta-se sobre a necessidade de avaliar os impactos ambientais 

decorrentes do crescimento urbano sem planejamento, e as repercussões deste processo deletério 

nos recursos hídricos e na saúde ambiental e coletiva. Assim, o presente estudo visa analisar o 

processo de urbanização no município de Jacundá-Pará pela técnica de superposição de mapas, de 
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modo a observar os fatores que propiciaram o crescimento desordenado, bem como quais os 

impactos ambientais gerados na escala temporal de 40 anos, sobre o rio Arraia. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo é o município de Jacundá (04º 27’0’’ S e 49º 06’5’’ W), pertencente 

à mesorregião sudeste paraense e a microrregião de Tucuruí-PA. O mesmo tem como limites ao 

norte o município de Goianésia do Pará, a leste com Rondon do Pará, ao sul Nova Ipixuna e a oeste 

Novo Repartimento. (IBGE, 2016). O mapa de localização geográfica de Jacundá, pode ser melhor 

visualizado na Figura 1. 

 

 

Figura 6 – Mapa de localização de Jacundá, Pará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacundá 

 
 

Com relação ao número de habitantes, em 2010 encontravam-se na zona urbana 45.683 

moradores e na zona rural 5.677, a área territorial do município equivale a 2.008,31 km2, com 

densidade populacional na ordem de 25,99 hab/km² (IBGE, 2016). O clima do Município, insere-
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se na categoria de tropical úmido, tipo AW na classificação de Köppen (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JACUNDÁ, 2013).  

A respeito da rede hidrográfica, esta é formada pelos rios Jacundá, Jacundazinho, 

Arraia, Tocantins, Sabiá, São Domingos, Moju, Jabutizinho, Jabutizão, Grotão do Meio, Iruanã 

Grande do Valentim, Praia Alta, Pacurui e pelos igarapés Água da Saúde, Grande, Piranheira e 

Piteira (SEPOF, 2013).  

Os rios Arraia e Sabiá, segundo a SEPOF (2013), situam-se nas proximidades da zona 

urbana, sendo o rio Arraia a principal fonte de abastecimento do município de Jacundá. A sua 

nascente localiza-se na fazenda Planalto, cujo proprietário é o senhor Manoel Ferreira Soares, 

conhecido na região como “Zito”, a mesma está distante 36 km da sede do município. Não há 

registros disponíveis a respeito de estudos sobre as bacias e micro bacias hidrográficas existentes 

no município conforme a SEMATUR (2002), logo os dados sobre a vazão do principal rio que 

abastece o município não são conhecidos. 

Desse modo, a metodologia empregada para a realização deste estudo fundamentou-se 

na adoção de etapas, que foram desde o levantamento das informações mais relevantes acerca da 

temática abordada, bem como visitas ao Museu Municipal de Jacundá, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Turismo de Jacundá e entrevistas com autoridades do município, entre eles o 

diretor de cultura do Museu de Jacundá, Leoeze Nunes Martins, e a professora Maria Dalva da 

Cruz Luz, sendo esta ex-coordenadora do projeto de Recuperação Florestal das Margens do rio 

Arraia em Jacundá, no ano de 2002. 

Os dados encontrados nestes locais associados as entrevistas deram base para a 

contextualização do cenário pretérito e atual do município de Jacundá e assim possibilitou a 

identificação dos principais impactos ambientais decorrentes da urbanização nas proximidades do 

rio Arraia. 

Para a avaliação da urbanização como possível influenciadora no processo de 

degradação da qualidade ambiental do rio Arraia, utilizou-se a ferramenta de geoprocessamento, 

com análise temporal de 40 anos, pela técnica de overlay mapping. Os mapas temáticos utilizados 

para a avaliação do crescimento urbano de Jacundá foram obtidos por intermédio das bandas de 

imagem do satélite LandSat 5, nos anos de 1984, 1993, 2004 e 2011, as mesmas foram tratadas no 

programa QuantumGis. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A ordem era que carregassem tudo quanto pudessem, desta forma, muita coisa ficou 

para trás, inclusive parte da memória, sonhos, costumes e crenças dos jacundaenses (SILVEIRA, 

2002). Com a inundação pela barragem perdemos parte de nós, muitos foram mandados para 

alojamentos improvisados, outros reconstruíram suas casas, onde era possível (MARTINS, 2016)7.  

Esse sentimento de vazio, também se estendeu à vila Arraias, segundo Santos (2003), a pequena 

vila foi bruscamente tomada por um contingente de pessoas desconhecidas, que se apropriaram dos 

espaços naturais de qualquer maneira. 

O processo de urbanização ocorrido no município de Jacundá, segundo Luz8  (2016) é 

marcado pela junção da antiga Jacundá (submersa pelas águas do rio Tocantins) e a vila Arraias a 

partir da década de 70, de forma desordenada, ou seja, sem a devida estrutura física para comportar 

tal nível de crescimento, afetou de forma significativa os fatores ambientais como a vegetação, o 

corpo hídrico e o solo. 

 Com foco no crescimento urbano de Jacundá, observou-se que a população do 

município, desenvolveu-se exponencialmente ao longo do tempo, especialmente no período de 

1980 a 2011. Tal situação pode ser melhor observada a partir dos dados alocados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Crescimento urbano em Jacundá, Pará. 

Ano 
População 

Urbana (Hab) 

População 

Rural (Hab) 

Taxa de 

Urbanização (%) 

1980 282 14.586 1,92 

1991 22.081 20.931 51,34 

2000 34.518 6.028 85,15 

2010 45.683 5.677 88,95 

Fonte: IBGE (2016). 

 

A partir dos dados dispostos na Tabela 1 pôde-se inferir que na década de 80 a 

população era basicamente rural, porém na década posterior evidenciou-se nitidamente o processo 

de intensificação do êxodo rural, quando os habitantes se deslocaram para a área urbanizada em 

                                                         
7 Entrevista informal realizada com Leoeze Nunes Martins, diretor de cultura do Museu Municipal de 

Jacundá, no dia 20/07/2016. 
8 Entrevista Informal realizada com Maria Dalva da Cruz Luz, ex-coordenadora do projeto Recuperação 
Florestal das Margens do rio Arraia em Jacundá-Pará, no dia 21/07/2016. 
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busca de melhores oportunidades. Dessa forma, percebeu-se que a taxa de urbanização a partir de 

1991 desenvolveu-se em maiores proporções, saltando de 1,92% para 88,95% nos últimos 40 anos.  

A expansão urbana de Jacundá-PA avançou em sentido ao rio, onde na década de 80 a área 

que influenciava a qualidade do corpo hídrico era bem menor em relação aos anos subsequentes. 

Tal fato pode ser observado na análise geoespacial do crescimento urbano descrito na Figura 2, o 

que demonstra o processo horizontal de desenvolvimento urbano do município e apresenta-se em 

consonância com os dados contidos na Tabela 1. 

 

        Figura 2 – Análise geoespacial do crescimento urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autores, 2016. 

 

Mediante a técnica de superposição de mapas percebe-se que no ano de 1984 (hachura em 

cinza) a área territorial ocupada era de 474,02 ha, aumentando exponencialmente em 2011 (laranja) 

para 1.253,70 ha, representando índice de ocupação de área 2 vezes superior a inicial,  em uma 

escala temporal de 40 anos. 

Pesquisas realizadas por Monosowski (1998) acrescentam que o crescimento populacional 

de Jacundá ocorreu sem o prévio planejamento de órgãos da administração pública, especialmente 

na ausência de parcerias com as instituições locais que pudessem colaborar para minimizar os 

 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

755 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

impactos decorrentes dessa ocupação. Desse modo, alguns serviços básicos de infraestrutura, como 

saneamento ambiental, fundamental para a minimização dos impactos ambientais, não 

acompanharam o processo de urbanização as margens do rio Arraia, conforme apresentado pela 

SEPOF (2013). A Tabela 2 demonstra a situação dos domicílios atendidos pelo esgotamento 

sanitário, no período de 1980 a 2010. 

 

Tabela 2 – Domicílios atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário. 

Ano 
Rede de 

drenagem 
Fossa Séptica Outro 

Sem Acesso a 
Tratamento 

1980 -- -- -- 282 

1991 -- 33 4.504 3.803 

2000 205 39 7.401 1.669 

2010 346 1.648 9.706 876 

                  Fonte: Adaptado de SEPOF (2013). 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 esclarecem que em 1980 o município não dispunha de 

redes de drenagem para as águas pluviais e esgoto. Esta problemática estendeu-se até a década 

posterior, com pequena utilização em 2000, devido ao início das obras de pavimentação e drenagem 

de ruas, no entanto, ainda insuficiente para atender as demandas, conforme observado no ano de 

2010. 

Percebe-se que os sistemas particulares de tratamento dos efluentes domésticos, como a 

fossa séptica, eram basicamente inutilizados no ano de 1980, com leve aderência da população em 

1991 (33 unidades), e 2000 (39 unidades), sendo mais utilizada em 2010, porém ainda incapaz de 

atender uma população urbana de 45.683 habitantes, no referido ano. 

Com relação às outras formas de esgotamento sanitário e as pessoas que não dispunham de 

acesso à rede coletora, foram as variáveis que apresentaram maiores valores e representam maiores 

problemas ambientais, principalmente pelo fato de, possivelmente, estarem sendo utilizadas fossas 

negras e disposição direta no corpo hídrico e solo.  

O fato de não existir uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em operação no 

município de Jacundá, visto que a mesma se encontra em fase de instalação, implica dizer que os 
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efluentes domésticos estão sendo lançados in natura no rio Arraia. Os estudos de Mota (2006) 

demonstram que o despejo de efluentes diretamente em corpos hídricos pode propiciar a poluição 

e contaminação do mesmo, com sérios danos à qualidade do corpo hídrico. 

Além disso, quando se trata de crescimento urbano é necessária a supressão da cobertura 

vegetal para abertura de vias, áreas públicas, implantação de edifícios públicos e particulares 

(CERQUEIRA, 2006). A urbanização quando realizada sem planejamento, aumenta os índices de 

desmatamento, consequentemente propicia a desestruturação do solo, até a redução da infiltração 

de água (FINOTTI et al., 2009; MOTA, 2011).  

Nesse sentido, o rio Arraia já demonstra indícios de estar sendo impactado pelo processo 

de urbanização desordenado (erosão das margens, assoreamento em alguns pontos, remoção da 

mata ciliar, presença de resíduos sólidos), assim, o reflexo da ausência de planejamento na 

realocação dos habitantes atingidos pela barragem de Tucuruí foi a instauração de habitações em 

locais inapropriados, bem como a intensificação dos problemas de caráter ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Devido ao processo de urbanização desordenada que vem acontecendo no município 

de Jacundá-PA a proteção das áreas de preservação permanente vem sendo desconsiderada, haja 

vista a ineficiência de ações públicas e a falta de planejamento referente ao uso e ocupação do solo. 

Dessa forma, o rio Arraia dentre outros igarapés são diretamente afetados pelas ações antrópicas. 

Mediante a análise geoespacial pela técnica de overlay mapping notou-se o crescimento 

vertiginoso de ocupação de área superior a 100%, durante a escala temporal de 40 anos no 

município de Jacundá-PA. Nesse sentido, esse acelerado processo de urbanização desordenado já 

aponta indícios de posteriores impactos ambientais, dentre o desflorestamento de áreas de APP, 

aumento dos resíduos sólidos, estrutura de saneamento básico deficiente, bem como outros 

agravantes a qualidade ambiental do corpo hídrico no qual a cidade se desenvolveu. 

Desse modo, para a minimização dos impactos ambientais gerados pelo crescimento 

urbano desordenado, sugere-se a adoção de medidas mitigadoras, tais como o zoneamento 

ambiental, para a proteção das APP, operacionalidade eficaz e eficiente da ETA e ETE o mais 

breve possível, regularização das atividades não licenciadas como olarias e lava-jatos, a 

fiscalização das atividades de laticínios e frigoríficos, proteção da nascente do rio Arraia e 
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principalmente a educação ambiental para a sensibilização da população local e autoridades 

competentes sobre a importância de conservação dos recursos naturais, no caso o rio Arraia e 

demais rios da região. 

Por ser o presente trabalho de caráter exploratório e apresentar resultados indicativos 

de que a urbanização desordenada já está afetando negativamente a qualidade ambiental do entorno 

do rio, observa-se a necessidade de maiores estudos a respeito da qualidade da água no rio Arraia 

e a influência com o processo de urbanização. Assim, deve-se adotar como ferramenta fundamental 

o monitoramento constante das características físicas, químicas e microbiológicas do corpo hídrico 

e consequentemente adequar as não conformidades com os padrões legais. 
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RESUMO  

 

Utilizar a ciência do Sensoriamento Remoto que é amplamente aplicável para classificação 

automática de imagens. À classificação de imagens é o processo de extração de informações para 

reconhecer padrões e objetos para o mapeamento de temas de interesses em áreas na superfície 

terrestre. Nessa conjuntura, o objetivo desse trabalho é analisar dois tipos de classificação: não-

supervisionada empregando o método k-médias e a supervisionada utilizando o KNN. Inicialmente 

foi usado o método k-médias, para fazer a classificação da imagem. Em seguida, foi usado esse 

resultado do k-médias como base para treinamento do KNN, usando apenas 70% dos dados como 

amostra para o treinamento e os 30% restantes para os testes de classificação do KNN. Foram imagens 

utilizadas do satélite LANDSAT 5 da órbita 223 ponto 061 recortada a  área do município de 

Castanhal no  período de  2008. A ferramenta utilizada para classificação das imagens foi o 

programa R. Depois de geradas as classificações as imagens foram exportadas para outro software, 

QGis, apenas para melhorar a visualização dos resultados. Logo, após o termino da classificação 

das imagens tanto do k-médias quanto do KNN foram criado a partir dos seus scripts os gráficos 

barplot para verificar as frequências das classes.  O resultado obtido com o método k-médias teve 

uma classificação que apresentou resultado aceitável na identificação de alvos semelhantes a outros 

alvos cujo padrão de assinatura espectral apresenta ampla diferença, porém superestimou a 

existência de classes em regiões não amostradas. O método KNN representou a baixa confusão nas 

áreas próximas das amostras de treinamento mostrando-se eficaz para a classificação da área. 

Embora, os resultados não tenham a interpretação por um foto-interprete coincidem com uma 

avaliação visual feita pelos autores, que residem na área de estudo e reconhecendo a classificação 

das áreas. 

 

Palavras-chave: Classificação de imagens. K- médias. KNN. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O sensoriamento remoto é uma ciência responsável no monitoramento e gerenciamento 

ambiental, tem sido cada vez mais utilizado na busca de melhores resultados e possuindo várias 
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formas mais eficiente de tratamento digital que tem sido proposta para melhorar a qualidade das 

informações geradas pelas imagens.  

Para isso, algoritmos de classificação são adotados para extrair as feições de interesse em 

um espaço multidimensional representado pelas bandas das imagens, criando um único nível de 

informação temática, as classes. 

A classificação não supervisionada baseia-se no processo automático de identificação de 

classes dentro de um conjunto de dados, utilizou-se o algoritmos k-médias. Na classificação 

supervisionada as classes são definidas através das amostras de treinamento. Nessa classificação 

utilizou-se o método do KNN, onde o algoritmo faz uso dos K-vizinhos mais próximos.  

 Para Richards (1986), o método supervisionado, para ter desempenho significativo, 

necessita o delineamento a priori das classes espectrais unimodais, o que nem sempre é possível. 

Assim utiliza a classificação não supervisionada para poder aprimorar tais limitações.  

Assim partidos dessas assertivas sobre mapas classificados e o grande potencial para 

extração de informações, o objetivo central do trabalho é analisar as informações obtida via 

diferentes métodos de classificação em imagens de alta resolução usando técnicas de classificação 

de imagens de satélites. 

 

2. METODOLOGIA  

 

As imagens da área de estudo, oriundas do mapeamento do satélite Landsat 5, sensor 

Thematic Mapper (TM), foram obtidas gratuitamente através do site do departamento de 

Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram escolhidas 

imagens Landsat-5, da órbita 223 ponto 061 que cobre a região de Belém, Castanhal e arredores, 

datadas do ano de 2008.  

Para que ocorresse o registro da imagem ela foi georreferenciada, tornamos conhecidas suas 

coordenadas utilizando pontos de controles, ocorrendo assim uma transformação geométrica que 

tem o objetivo de eliminar as distorções existentes na imagem causada em seu processo de 

formação, variações na altitude, e velocidade do satélite ou aeronave.  

Como o registro relaciona as coordenadas da imagem com as coordenadas geográficas, esse 

processo envolveu uma superposição de uma mesma cena, no entanto bandas distintas, sendo 
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datadas no ano de 2008. Estabelecendo-se uma relação matemática entre as posições dos pixels na 

imagem e as correspondentes coordenadas desses pixels.   

A ferramenta utilizada para classificação das imagens foi o programa R. É um software 

livre que possui uma linguagem interpretada utilizada no desenvolvimento de rotinas de 

bioinformática e na análise de dados.  

O processo de classificação de imagens foi agrupado em duas categorias: supervisionada e 

não supervisionada. A primeira classificação realizada foi o k-médias, um método não 

supervisionado para fazer a classificação da imagem. A classificação foi dividida em 7 classes 

(plantação ,campo ,floresta, área urbanizada ,água ,área urbanizada mais densa e outros).  

Para a realização do mapa do KNN utilizou - se 70% da área classificada no K-médias como 

amostra para o treinamento e os 30% restantes para os testes de classificação usando o método do 

KNN, e onde adotamos o parâmetro K=7 (os 7 vizinhos mais próximos). Também é importante a 

utilização de mais de um algoritmo de classificação para alcançar melhores resultados 

(COUTINHO, 1997). 

Apesar de não ter sido feita uma interpretação por um foto-interprete, os autores que 

residem na área de estudo e que reconhecem que a classificação está adequada, no que diz respeito 

às grandes áreas, tais como área urbanizada, vegetação densa, lagos e rios (águas). 

Depois de geradas as classificações as imagens foram exportadas para outro software, o 

Quantum GIS (QGIS) apenas para melhorar a visualização dos resultados. Logo após o termino da 

classificação das imagens tanto do k-médias quanto do KNN foram criado a partir dos seus scripts 

os gráficos boxplot para verificar as frequências das classes.   

3. RESULTADOS e discussão  

A avaliação do desempenho das classificações de imagens requer a elaboração de um mapa 

de referência, que foi obtido a partir da interpretação da área de estudo, área do município de 

Castanhal do ano de 2008. 

Assim, se fez necessário utilizar as setes classes de uso do qual foram determinadas: 

plantação ,campo ,floresta, área urbanizada ,água ,área urbanizada mais densa e outros. As demais 

classes de uso não foram consideradas devido às pequenas áreas presentes nas imagens analisadas 

e também por não ter dados de referencias suficientes para caracterizar e distinguir quais classes 

pertencia. 
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O método de classificação não supervisionado tem como resultado a identificação de classes 

espectrais distintas na imagem, as quais podem ser identificadas como tipos de cobertura por meio 

da associação com dados de referência terrestre. 

Observando o mapa obtido por este classificador foi possível detectar nitidamente que a 

área urbanizada sofreu influência de outras classes na sua resposta espectral, pois de maneira que 

teve classes que embora fosse área urbanizada não foi classificado como tal, e para que não 

ocorresse essa separação errônea optou-se gerar uma nova classe denominada área urbanizada mais 

densa.   

 

Figura 1-Imagem classificada do município de Castanhal utilizando o método k-médias. 

 

Fonte: Autores, 2016.  

 

Foram encontradas áreas de campo em meio à formação de plantação, dado que não 

corresponde à realidade. Todavia, a justificativa para este resultado assenta na alta variabilidade 

dos níveis de cinza encontrados em imagens de alta resolução e, em especial, a baixa separabilidade 

espectral entre as classes de áreas de vegetação. 

Embora não tenha alcançado o resultado ideal, o método de k-médias apresentou resultado 

aceitável na identificação de alvos semelhantes a outros alvos cujo padrão de assinatura espectral 

apresenta ampla diferença, exemplo disso fez uma identificação bem aceitável na classe de água.  

Agora no mapeamento obtido pelo classificador KNN podem-se destacar algumas 

variações no que diz respeito às classes no mapeamento. Inicialmente, destaca-se o ganho da classe 



 

 

  

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

763 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 

denominada área urbanizada entre elementos de diferentes classes, como observado na área 

urbanizada densa e a classe denominada campo. 

 

Figura 2- Imagem classificada do município de Castanhal utilizando o método KNN. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

A classificação demonstrou satisfatória em relação ao método do k-médias, pois se 

verificou uma precisão nas separações das classes. Embora utilizou- se o método k-médias para 

treinamento.   

Outra característica positiva diz respeito à delimitação das feições. Isso pode ser constatado 

na maioria dos casos para a área de estudos, tais como os limites entre campo e plantação. Todavia, 

deve-se ressaltar que foram aplicadas técnicas básicas deste método. 

Foram feito gráficos de barra para os cálculos da frequência dessas classes, para tal função 

utilizou o comando barplot que produz gráfico de barras, onde cada barra representa a medida de 

cada elemento de um vetor, ou seja, as barras são proporcionais com a “dimensão” do elemento 

representando assim a quantidade de pixel de cada classe. 
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Figura 3- Frequência de classes do método K-médias e KNN. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Embora visualmente não aparente que ocorreu uma mudança na frequência das classes, 

numericamente se pode observar essa diferença através da Tabela 1. 

Tabela 1 - Frequência de classes do método K-médias e KNN. 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 

K-médias 30109 22395 1552 33113 5909 35620 46395 

KNN 30114 22406 1549 33076 5888 35640 46420 

Diferença -5 -11 3 37 21 -20 -25 

Fonte: Autores, 2016. 

Embora tenha se obtido uma classificação satisfatória algumas áreas ainda não foram 

classificadas. A Figura 4 mostra a diferença de classificação entre os dois métodos: k-médias e 

KNN.  

 

Figura 4- Diferença da classificação do K-médias e KNN. 
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Fonte: Autores, 2016. 

Observa-se que foram apenas pequenas áreas, pontos escuros que aparece na imagem, que 

não convergiram à classificação.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O emprego de métodos de classificação de imagens de satélite tem sido abordado em 

diversas áreas para estudos demostrando ser bastante eficiente para mapear temas de interesses em 

áreas na superfície terrestre. Para este caso, adotamos como foco a comparação de dois métodos 

de classificação. A Classificação não supervisionada utilizando o método do k-médias e 

supervisionada empregando o KNN e o desenvolvimento do trabalho consistiu em aplicar tais 

métodos no software R que se mostrou uma excelente ferramenta para a classificação de imagens. 

O desempenho dos classificadores testados neste trabalho mostrou-se eficiente para 

classificação embora ocorresse distorção na classificação. A classificação com o K-médias apesar 

de serem amplamente utilizados esses métodos particionais de agrupamentos apresentam diversas 

limitações. Um exemplo disso é que usuário também deve especificar manualmente vários 

parâmetros para controlar o processo de agrupamento e informar os centroides. Se tratando do 

Classificador KNN as classes se mostraram mais bem definidas.  

E que os resultados, muito parecidos, coincidem com uma avaliação visual feita pelos 

autores, que residem na área de estudo e que reconhecem que a classificação está adequada, no que 

diz respeito às grandes áreas, tais como área urbanizada, vegetação densa, lagos e rios (águas), 

embora não sejam foto-interpretes. 
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RESUMO 

A Amazônia é mundialmente conhecida em razão de sua biodiversidade e reserva de diversidade 

de espécies tanto de flora quanto de fauna. Porém, devido ao avanço tecnológico e a busca de 

crescimento econômico, cada vez mais se torna crescente a prática de atividades que ameaçam o 

bom funcionamento deste bioma e consequentemente causam o desmatamento que só aumenta no 

decorrer dos anos e que atinge grandes áreas. Assim, este trabalho tem como finalidade analisar a 

dinâmica entre os anos de 2010 e 2015 e discutir sobre mudanças na taxa de desmatamento e de 

floresta no município de Bannach, Pará, Brasil. Para isto, foram adquiridas imagens do satélite 

LandSat 5 e LandSat 8 do sensor TM para os anos de 2010 e 2015, respectivamente. A obtenção 

das classes de floresta e desmatamento para o município foi feita por meio de classificação 

supervisionada por Minimum Distance através do software ENVI 5.1. Como produto final, na área 

de estudo, o ano de 2010 apresentou 34,10 % de área com vegetação e 64,6 % de área desmatada; 

enquanto que em 2015, a área com vegetação decresceu atingindo 31,76 % e aumentou a área 

desmatada que atingiu 67,87 %. Comparando os dois anos, houve um aumento equivalente a 2,27 

% de área desmatada em Bannach, acréscimo este que pode ser associado a dinâmica econômica 

do município em questão 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Amazônia; Desmatamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A redução do tamanho das florestas naturais em todo o mundo tem ocorrido como resultado, 

principalmente, de incêndios, corte de árvores para propósitos comerciais, devastação de terras 
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para utilização da agropecuária, ou até fenômenos naturais (ARRAES; MARIANO e SIMONASSI, 

2012). No início da década de 70, com a expansão da rede de estradas e abertura de rodovias como 

a Transamazônica, os índices de desmatamento começaram a aumentar na floresta amazônica. 

Segundo Arraes et al. (2012), em 1995 a taxa de desmatamento atingiu seu maior nível na região 

Amazônica, e, após esse ano, a taxa vem apresentando diferentes oscilações decorrentes de diversas 

causas, tais como incêndios, comércio de madeiras, expansão de atividade agropecuária, aumento 

da densidade populacional e incentivos fiscais.  

Segundo Pereira et al. (2007) a configuração espacial do desmatamento visto por sensores 

orbitais, que são classificados como espinha-de-peixe, por exemplo, estão associados aos 

assentamentos de pequenos produtores rurais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA. Por outro lado, as configurações geométricas regulares estão associadas aos 

grandes produtores rurais, com atividades ligadas principalmente à agropecuária. 

O acompanhamento e avaliação dos impactos do uso dos solos sobre os ambientes naturais 

são essenciais para fazer o planejamento ideal em relação às áreas afetadas. 

A aceleração do crescimento populacional, acompanhada pelo desenvolvimento cada vez maior de 

materiais e técnicas agrícolas, tem levado ao uso acentuado do solo para a agricultura. Nesse 

contexto, é de suma importância o mapeamento do solo a fim de evitar degradação ambiental e 

desequilíbrio ecológico. 

Dessa forma, as técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto tornam-se 

indispensáveis para obtenção de informações da superfície terrestre, constituindo hoje um conjunto 

de ferramentas aplicáveis em planejamentos e zoneamentos. A confiabilidade e a rapidez no 

processo de sensoriamento permitem uma maior facilidade na aquisição dos dados que são de 

grande importância para o mapeamento de uso e ocupação do solo numa determinada região. 

(PAULA, CABRAL e MARTINS, 2012).  

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise na dinâmica entre os anos de 2010 e 

2015 para detectar mudanças na taxa de desmatamento e de floresta no município de Bannach, PA. 

2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 
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O município de Bannach (Figura 1) está localizado na Amazônia Legal, situado a 444 

metros de altitude, coordenadas geográficas de 7° 20' 54'' Sul e 50° 23' 47'' Oeste, pertence ao 

estado do Pará, mesorregião do Sudeste Paraense e microrregião de São Félix do Xingu (ARRAES 

et al., 2010). 

Figura 1 -  Mapa de localização do município de Bannach. 

 

Fonte: Autores. 

O município de Bannach começou com uma serraria, situada numa fazenda na região 

sudeste do Estado. A fazenda ficava isolada e pertencia a uma família, que mantinha negócios 

relacionados à indústria madeireira. Pioneira na região, essa família também foi responsável pela 

transformação da área em município. Por isso, herdou o sobrenome da família e foi batizada de 

Bannach. Hoje, é um dos mais novos municípios do sudeste paraense. Foi desmembrado de 

Ourilândia do Norte e criado oficialmente em outubro de 1993. Com área de 2.956,649 km², o 

município fica no estado do Pará e conta com 3.431 (IBGE, 2010).  
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Os solos da área de estudo são predominantemente compostos por Argissolos Vermelho 

Amarelo, estando esses inseridos nas áreas com declividade plana. Na classe de declive suave 

ondulado encontram-se os Latossolos Vermelhos Amarelos e os Nitossolos Vermelhos. Já na classe 

de declive fortemente ondulado encontram-se os Neossolos Litólicos (ARRAES et al., 2010). Se-

gundo Köppen, o clima da região é caracterizado como AW3 em que está condicionado a valores 

de precipitação pluviométrica média anual, que variam entre 2000 a 2500 mm. 

2.2. AQUISIÇÃO DE DADOS 

Para a área estudada foram utilizadas imagens de satélite LandSat 5 e LandSat 8 do sensor 

TM, adquiridas pelo site do INPE, relativos aos anos de 2010 e 2015, respectivamente. Para as 

imagens de satélite LandSat 5 foram utilizadas as bandas espectrais 5R, 4G e 3B, já para o satélite 

LandSat 8 utilizou-se as bandas 6R, 5G e 4B em função das mesmas possuírem características que 

facilitam a identificação das principais classes de uso do solo. A imagem de 2010 foi 

georreferenciada com base na imagem de 2015 através do software ENVI 5.1. Em seguida realizou-

se o corte da cena no limite do município.  

2.3. PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM 

Para o processamento digital da imagem foi utilizada a classificação supervisionada por 

Minimum Distance através do software ENVI 5.1. De acordo com Ribeiro (2007), este é o método 

tradicional mais comumente utilizado quando é necessária a obtenção de informações e 

identificações das classes a partir de imagens de sensores remotos. A distribuição espectral das 

classes de uso do solo é considerada como sendo gaussiana ou normal, isto é, objetos pertencentes 

à mesma classe apresentarão resposta espectral próxima à média de valores para aquela classe. 

Após isto foi realizada a edição matricial do produto gerado, com o intuito de refinar a 

classificação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a classificação realizada separadamente para o ano de 2010 e 2015 através do software  

ENVI 5.1, foi possível elaborar o mapa final referente a cobertura do solo do município de 

Bannach. 
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A classificação contemplou as classes de: área com vegetação; áreas desmatadas e massa 

d’água (Figura 2). 

Figura 2 - Mapa de uso de cobertura do solo referente aos anos de 2010 e 2015. 

 

Fonte: Autores. 

A partir desta classificação, foi possível conhecer as áreas em hectares das classes de 

cobertura do solo localizadas neste município (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Dados de cobertura e uso do solo na área de estudo, obtidos a partir das imagens Landsat TM5 

dos anos de 2010 e 2015. 

Fonte: Autores. 

O produto do mapeamento do uso do solo de 2010 apresentou 34,10 % de áreas com 

vegetação e aproximadamente 66 % de áreas desmatadas. Em 2015 as áreas com vegetação 

atingiram um valor aproximado de 32 % e 68 % de áreas desmatadas. 

Comparando-se os dados de mapeamento de uso do solo de 2010 e 2015, foi possível 

verificar que houve um acréscimo de 2,27 % de áreas desmatadas em 2015, sinalizando um 

incremento de exatamente a 6.745,49 ha de desmatamento durante o período de estudo (Figura 3). 

Figura 3 - Área com vegetação e desmatada em 2010 e 2015. 

 

Fonte: Autores. 
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De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará 

(IDESP, 2012), a agropecuária destaca-se como uma das atividades econômicas mais importantes 

do município de Bannach. Esta prática está diretamente relacionada com a abertura de áreas de 

florestas primárias e secundárias, para que atividades como pecuária extensiva e cultivos agrícolas 

possam ser estabelecidos. Ainda segundo o IDESP, os prejuízos causados pela agropecuária são 

severos e não se restringem apenas à vegetação, mas causam grandes danos sociais e econômicos 

às populações locais e regionais.  

Através os resultados obtidos podemos inferir que o incremento de áreas desmatadas 

observado entre os anos de 2010 a 2015 pode estar acompanhando a dinâmica econômica desta 

região que está fundamentada na agropecuária, logo, o índice de desmatamento crescerá 

proporcionalmente ao crescimento econômico no município de Bannach.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo produtivo da Amazônia está intimamente interligado ao desmatamento, 

configurando-se, assim, um dos principais impulsionadores da substituição de áreas de floresta por 

áreas de pastagem e da expansão agrícola da região.  

A partir das imagens classificadas, observou-se um incremento de 2,27 % na taxa de 

desmatamento durante o período de 2010 a 2015. Analisando a dinâmica produtiva da área de 

estudo, uma explicação para este incremento se deve a expansão das áreas destinadas à 

agropecuária, que apresentam um padrão de desmatamento contínuo.   

O sensoriamento remoto, junto com o geoprocessamento são grandes aliados para 

identificação de áreas desmatadas através da análise de imagens de satélite que possibilitaram uma 

classificação adequada para área em estudo, pois apresentaram comportamentos espectrais 

distintos.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da adubação nitrogenada na resposta da enzima 

nitrato redutase em mudas de Tachigali vulgaris L. G. Silva & H. C. Lima. O experimento foi 

conduzido em casa de vegetação do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural 

da Amazônia, campus Belém, no período de abril a julho de 2015. As mudas foram cultivadas em 

vasos contendo 3 dm3 de solo. As fontes de nitrogênio testadas foram ureia [(NH2)2CO], nitrato de 

amônio [(NH4)2SO4], sulfato de amônio [(NH4)2 SO4] e nitrato de cálcio [Ca(NO3)2], em cinco 

doses de 0, 75, 150, 225 e 300 mg/dm³, aplicadas na forma de solução em quatro porções, aos 25, 

50, 75 e 100 dias após o transplantio. A unidade experimental foi constituída por um vaso e o 

delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), em esquema fatorial (4 x 5), 

correspondendo a 4 fontes e 5 doses, com quatro repetições, totalizando 80 vasos. As análises 

bioquímicas foram realizadas ao término do experimento para verificação da influência de 

diferentes doses e teores de nitrogênio na atividade da enzima redutase. A aplicação dos 

tratamentos, correspondentes a quatro fontes de nitrogênio em doses crescentes, afetou de forma 

significativa a atividade da enzima nitrato redutase em mudas de T. vulgaris. A ausência de 

fertilização ou a adição de N em doses elevadas, foi considerada limitante, provocando 

modificações no metabolismo das mudas no período de avaliação. Para a atividade da enzima 

redutase do nitrato (RNO3
-), a interação entre fontes e doses de nitrogênio foi significativa 

(p≤0,05). Na folha, apenas para ureia; na raiz, apenas para o nitrato de amônio. 

 

Palavras-chave: Bioquímica. Espécie florestal. Tachi-branco. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tachi-branco (Tachigali vulgaris L. G. Silva & H. C. Lima, Leguminosae Caesalpinioideae) é 

uma espécie que reúne características promissoras para plantios energéticos, na Amazônia 

brasileira e regiões limítrofes (CARPANEZZI et al., 1983). Embora as informações disponíveis 

sejam escassas, sua madeira é considerada de boas características para lenha e carvão (DUCKE, 

mailto:simoes.florestal@gmail.com
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1949), pois possui características similares a madeira de eucalipto, como o rendimento de peso e 

volume no processo de carbonização (LIMA, 2004) e poder calorífico superior do carvão vegetal 

(JARA, 1989; VALE et al., 2002). Aliado a isso, tem-se elevados valores de incremento anual, 

alcançando 2,5 m ano e 3,4 cm ano em altura e diâmetro, respectivamente, a pleno sol (YARED, 

1990). Estima-se uma rotação de 5 a 10 anos para plantios com fins energéticos.  

A produção de mudas florestais, em qualidade e quantidade, é uma das fases mais 

importantes para o estabelecimento de povoamentos florestais com espécies nativas, estando 

condicionado pelo uso de sementes de qualidade, substratos de cultivo apropriados e uma 

fertilização adequada, uma vez que, de acordo com Scheer et al. (2010), os substratos comerciais 

nem sempre fornecem quantidades satisfatórias de nutrientes, sendo que, quando enriquecidos com 

fertilizantes têm sua eficiência aumentada. Associado ao tipo de recipiente e substrato, a aplicação 

de nutrientes, especialmente os macronutrientes no crescimento das mudas, têm despertado o 

interesse de vários pesquisadores florestais, e vários trabalhos vêm sendo conduzidos no sentido 

de se conhecer a melhor forma de fertilização em espécies florestais para uma correta 

recomendação.  

Como um componente chave de muitas macromoléculas, incluindo as proteínas e os ácidos 

nucleicos, o nitrogênio é essencial para o crescimento normal e desenvolvimento de plantas 

(SINFIELD et al., 2010). No metabolismo das plantas, participa como constituinte de proteínas, 

coenzimas, ácidos nucleicos, citrocromo, clorofila, pigmentos e produtos secundários (SILVA et 

al., 2007).  Quando há deficiência deste nutriente no substrato de crescimento, ele é translocado 

das folhas mais velhas para as partes mais jovens da planta. Além disso, afeta as taxas de iniciação 

e expansão foliar, o tamanho final e a intensidade de senescência das folhas (SCHRODER et al., 

2000).  

A forma de absorção do nitrogênio (N) (amoniacal ou nítrica), influência em vários 

processos fisiológicos e bioquímicos das plantas, como fotossíntese e atividades enzimáticas do 

metabolismo do N (CRUZ et al., 2011; BORGOGNONE et al., 2013), no desenvolvimento e na 

morfologia (ZHU et al., 2000), variando com a espécie e variedade do vegetal (LASA et al., 2002).  

Apesar da importância desse nutriente, de acordo com Davies (2000), são poucos os estudos 

em plantas envolvendo este elemento químico. Dessa forma, o presente trabalho buscou avaliar os 

efeitos da adubação nitrogenada na enzima nitrato redutase nas folhas e raízes de mudas de 
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Tachigali vulgaris L. G. & H. C. Lima em função de diferentes fontes e doses de nitrogênio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto de Ciências Agrárias 

da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém/Pará, no período de abril a 

julho de 2015.  

 As sementes de Taxi-branco (Tachigali vulgaris) foram obtidas no setor de sementes 

florestais da Embrapa Amazônia Oriental, colhidas em matrizes localizadas no município de 

Paragominas-PA (2° 59′ 51″S; 47° 21′ 13″W) e colocadas para germinar em sementeiras, com areia 

lavada como substrato. Para superar a dormência tegumentar da espécie, foi realizada a remoção 

de uma pequena porção do tegumento na extremidade oposta ao eixo embrionário (desponte), para 

facilitar o processo de embebição da semente e assim dar início a germinação. Após 30 dias do 

início da germinação, foram transplantadas 2 plântulas por vaso, com capacidade de 3 dm3 de solo. 

Decorridos mais 30 dias, um desbaste foi realizado, deixando-se apenas uma planta por vaso. 

 As fontes de nitrogênio testadas foram ureia [CO(NH2)2], que possui 45% de N; 

sulfato de amônio  [(NH4)2SO4], que possui 21% de N e 23% de enxofre; nitrato de amônio 

(NH4NO3), que possui 33,5% de N, metade no forma nítrica e metade na amoniacal; e nitrato de 

cálcio [Ca(NO3)2], que possui 15,5% de N e 19% de cálcio. Os fertilizantes foram aplicados em 

cinco doses de 0, 75, 150, 225 e 300 mg dm-³ de N, na forma de solução e em quatro porções iguais, 

aos 25, 50, 75 e 100 dias após o transplante para os vasos. 

 A unidade experimental foi constituída por um vaso, contendo 3 dm3 de solo, com 

uma muda. O delineamento experimental adotado constitui-se em blocos casualizados (DBC), em 

esquema fatorial (4 x 5), correspondendo a 4 fontes de nitrogênio e 5 doses, com quatro repetições, 

totalizando 80 vasos. O material vegetal para a realização das análises bioquímicas foi coletado ao 

término do experimento, 100 dias após o início dos tratamentos. 

2.3 Análises bioquímicas 

 As análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Estudos da 

Biodiversidade em Plantas Superiores (EBPS), localizado na Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA). Para tanto, foi analisado o efeito de cada fonte de nitrogênio: ureia 

[CO(NH2)2], sulfato de amônio  [(NH4)2SO4], nitrato de amônio (NH4NO3) e nitrato de cálcio 
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[Ca(NO3)2], na atividade da enzima redutase do nitrato (RNO3-) em folhas e raízes de Tachigali 

vulgaris. 

 Foi realizada a análise de variância e, em função da significância do teste F para a 

interação dos fatores Fontes x Doses de nitrogênio, foram realizados os desdobramentos para 

avaliar o efeito das doses (quantitativo) dentro de cada fonte de nitrogênio (qualitativo), por meio 

de regressões polinomiais de primeiro e segundo graus. Nos casos em que a interação Fontes de 

nitrogênio x doses de nitrogênio não foi significativa (p>0,05) os fatores foram analisados 

separadamente. Assim, os efeitos devido às fontes de nitrogênio foram comparados pelo teste de 

Tukey e o estudo dos efeitos das doses de nitrogênio foi realizado por meio de regressões 

polinomiais de primeiro e segundo graus. Foi utilizado o nível de significância de 5% em todos os 

testes estatísticos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A atividade da RNO3

- na folha apresentou certa variação, considerando os valores médios, 

variando de 0,34 a 0,17 μmol de NO2
- g-1 h-1 com o incremento da dose 0 para 300 mg dm-3 de 

nitrogênio, ou seja, a dose máxima de N exerceu efeito negativo sobre a atividade da enzima 

(Figura 1).  

Através da equação de regressão verificou-se que o valor máximo para a atividade da RNO3
- 

na folha foi de 1,31 μmol de NO2
- g-1 h-1 com o fornecimento da dose 170 mg dm-3 de N. A partir 

dessa dose, o aumento no fornecimento de nitrogênio promoveu decréscimo da atividade da 

enzima. Entre as médias de cada fonte, a maiores foram observadas no nitrato de amônio (1,59 

μmol de NO2
- g-1 h-1) e nitrato de cálcio (1,09 μmol de NO2

- g-1 h-1), justamente as fontes 

fornecedoras de NO3
-, seguidas por ureia (0,59 μmol de NO2

- g-1 h-1) e sulfato de amônio (0,28 

μmol de NO2
- g-1 h-1), conforme figura 1. 

 

Figura 1. Atividade da enzima redutase do nitrato nas folhas de mudas de T. vulgaris em função das fontes e 

doses de nitrogênio (FONTE 1 = ureia; FONTE 2 = sulfato de amônio; FONTE 3 = nitrato de amônio e FONTE 

4 = nitrato de cálcio), ao final do experimento (α = 0,05). 
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               Fonte: autores. 

 

Resultados semelhantes ao encontrado no presente trabalho foram observados por Viana e 

Kiehl (2010) em Triticum aestivum L. e Silva et al. (2011) em Zea mays, onde a aplicação de N 

utilizando a fonte ureia, proporcionou efeito quadrático para a atividade a enzima redutase do 

nitrato na folha, onde foi observado um pico de atividade máxima nas doses intermediárias e o 

decréscimo da atividade com o aumento das doses. 

 Em plantas de arroz, Cao et al. (2008) encontraram mais elevada atividade da enzima 

redutase do nitrato quando supridas com NO3
- e NH4

+, do que com a aplicação isolada dessas 

formas de nitrogênio. Em folhas de Phaseolus vulgaris, valores mais baixos de atividade da enzima 

redutase do nitrato foram observados em plantas supridas com amônio do que com ureia como 

formas exclusivas de nitrogênio (TIMPO; NEYRA, 1983).   

A atividade da enzima nitrato redutase na raiz, como pode ser observado na (Figura 2), 

apresentou efeito quadrático e aumentou com o incremento das doses de N, utilizando o nitrato de 

amônio, confirmando que a presença de NO3
- no solo favorece a atividade da enzima. Resultado 

semelhante foi encontrado por Rojas (2012), avaliando a aplicação de nitrato em variedades de 

cana-de-açúcar, em que foi observado o aumento da atividade da enzima em função do aumento 

das doses de NO3
-.  

 

Figura 2. Atividade da enzima redutase do nitrato nas raízes de mudas de T. vulgaris em função das fontes e doses de 

nitrogênio (FONTE 1 = ureia; FONTE 2 = sulfato de amônio; FONTE 3 = nitrato de amônio e FONTE 4 = nitrato de 

cálcio), ao final do experimento (α = 0,05). 
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               Fonte: autores. 

 

A aplicação do nitrogênio, utilizando como fonte a ureia, considerando as maiores doses do 

experimento (225 e 300 mg dm-3) pode ter ocasionado maior excreção de íons H+ pelas raízes das 

mudas de T. vulgaris e, consequentemente, a acidificação do pH do solo e a diminuição da 

disponibilidade de molibdênio. Com a diminuição do pH, o molibdênio torna-se indisponível para 

a planta, e, em casos de deficiência de molibdênio, a atividade da enzima redutase do nitrato em 

plantas é reduzida, juntamente com o conteúdo de óxido nítrico (XU ZHAO, 2003).  

Diferenças em duas unidades de pH têm sido observadas na absorção de NH4
+ em relação 

a absorção de NO3
- (HAVLIN et al., 2005). Essa acidificação observada para a absorção de NH4

+ 

pode afetar a disponibilidade e a atividade biológica de vários nutrientes na zona radicular 

(VIANA; KIEHL, 2010). 

 
4. CONCLUSÕES  

 

De maneira geral, a aplicação dos tratamentos, correspondentes a quatro fontes de 

nitrogênio em doses crescentes, afetou de forma significativa a atividade da enzima nitrato redutase 

em mudas de T. vulgaris, confirmando o efeito do N sobre a espécie. A ausência de fertilização ou 

a adição de N em doses elevadas, foi considerada limitante, provocando modificações no 

metabolismo das mudas no período de avaliação.  
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RESUMO  

 

A popularidade do iogurte está relacionada cada vez mais com o modo de vida da população, a 

qual inclui o iogurte em sua dieta por ser prático e de fácil consumo, além da imagem positiva de 

alimento saudável, nutritivo e saboroso. A maioria dos produtos lácteos disponíveis atualmente é 

produzida a partir do leite bovino e utilizam sabores derivados de frutas do clima temperado, 

morango, ameixa ou pêssego. Todavia, o Brasil oferece uma gama de frutas com sabores e aromas 

diferenciados, as quais podem ser uma alternativa de adição na fabricação do iogurte batido, após 

o adequado processamento tecnológico. Dentre as frutas com potencial de aproveitamento está o 

cacau (Theobroma cacao), fruta nativa da América do Sul e atualmente cultivado em larga escala 

no estado da Bahia. A polpa do cacau contém fibras, glicose e sacarose, vitaminas A, B1, B2, C, 

niacina e sais minerais como o ferro, fósforo e cálcio e uma grande quantidade de antioxidantes, 

que protegem as células dos radicais livres, prevenindo doenças. O objetivo deste trabalho foi 

elaborar e caracterizar físico-quimicamente, iogurtes com xarope de polpa de cacau, com a intenção 

de verificar se os mesmos se encontrariam nos padrões da legislação brasileira. O produto foi 

dividido 4 formulações acrescidas de xarope de cacau a 65 ºBrix (0%, 15%, 20% e 25% de xarope 

de cacau). Para a avaliação físico-química, foram realizadas análises de pH, acidez total titulável 

em ácido cítrico e lático, sólidos solúveis. Como resultado para os iogurtes formulados obteve-se 

para acidez valores entre 0,72% a 0,83%; valores de pH entre 4,18 e 4,40  e  valores de sólidos 

solúveis entre 20,03 e 29,07. Quanto a acidez em graus Dornic os valores médios observados forma 

entre 72 e 83 ºD. Concluindo que os produtos elaborados se encontraram em conformidade com a 

legislação vigente para bovinos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 LEITE BUBALINO 

O leite de búfala apresenta algumas peculiaridades em comparação ao leite bovino, 

destacando-se o sabor adocicado e a coloração branco opaca, provocada pela ausência de 

pigmentos carotenóides. As micelas de caseína do leite de búfalas são maiores do que as 

encontradas no leite de vaca fazendo com que a coalhada elaborada com leite de búfalas retenha 

menos água do que a do leite de vacas, durante a ação do coalho (GANGULI, 1979). A 

concentração total de colesterol de leite de búfala é menor do que a encontrada no leite de vaca 

(275 mg versus 330 mg por 100 g de gordura), e é 1,5 a 1,9 vezes mais calórico do que o leite de 

vacas. Em relação ao teor de minerais, ele é mais rico em Ca (1,99 g por kg versus 1,17 g por kg) 

e Mg (0,18 g por kg versus 0,11 g por kg) do que o leite de vacas, porém é mais pobre em Na, K, 

e Cl. Adicionalmente a relação Ca/P é 1,71, enquanto que no leite de vacas é de 1,31. Na análise 

de aminoácidos, o leite de búfalas apresenta 25,5% de aminoácidos essenciais a mais do que o leite 

de vaca (VERRUMA; SALGADO, 1994; AMARAL et al., 2005). 

A porção protéica do leite é constituída por cerca de 77–79% de caseína e de 21-23 % de 

soroproteínas. A caseína está presente principalmente na forma de micelas com as frações αs1, αs2, 

β, k, constituindo respectivamente 4%, 6,3%, 35% e 4% do total da caseína; e os glóbulos de 

gordura do leite de búfalas são maiores que os do leite de vaca, com maior densidade e temperatura 

de fusão mais elevada 32-43,5 º C (GANGULI, 1979; AMARAL et al., 2005). 

O alto teor de sólidos totais, aí incluindo a gordura e caseína, favorecem decisivamente o 

aumento do rendimento na fabricação de queijos com leite de búfalas (NASCIMENTO; 

CARVALHO, 1993; AMARAL et al., 2005). 

  

1.2 CACAU 

 

 O cacau é um fruto de casca dura e de coloração que vai do amarelo esbranquiçado até 

vermelho escuro, pode medir até 20 cm de comprimento e contém uma polpa branca ou rósea com 

sementes avermelhadas. Destas sementes devidamente fermentadas e processadas, extrai-se o 

cacau em pó e a manteiga de cacau. O cacau é um alimento altamente nutritivo e proporciona 

inúmeros benefícios à saúde (SILVA, 2014). 
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 Devido às suas propriedades, o cacau apresenta muitos benefícios à saúde. As vitaminas do 

complexo B (B1, B2 e niacina) agem na tonicidade muscular, no sangue e nos nervos; a vitamina C 

fortalece o sistema imunológico; o ferro, fósforo e cálcio auxiliam na saúde dos ossos, dentes e no 

funcionamento do cérebro; a vitamina A atua na saúde da pele e dos olhos (SILVA, 2014). 

As fibras presentes neste alimento colaboram com o bom funcionamento do intestino, além 

de controlar a absorção de gordura e açúcares. A epicatequina, composto antioxidante presente no 

cacau, protege o coração, previne câncer e auxilia nos casos de depressão. Segundo especialistas, 

o cacau é um dos melhores alimentos para o humor, pois estimula a liberação de endorfinas, eleva 

a disposição mental e reduz a ansiedade. Além disso, o fruto contém algumas substâncias que agem 

no cérebro controlando o desejo por doces, sendo mais fácil controlar o peso (SILVA, 2014). 

As frutas são alimentos que oferecem grande variedade de sabores e aromas. Elas são 

compostas de cerca de 80% de água, contêm açúcares (sacarose, glicose e frutose), vitaminas, 

minerais e são pobres em proteínas e lipídios. São indispensáveis para a saúde, pois são tidas como 

portadoras de propriedades medicinais, estimulantes de funções gástricas e desintoxidantes 

do organismo, mas para isso elas devem ser consumidas quando estão em perfeito estado de 

maturação (FERREIRA, 2005; LIMA, 2008). 

 

1.3 IOGURTE 

O iogurte é um produto lácteo fresco, obtido pela fermentação do leite com cultivos 

prósimbióticos das bactérias Streptococcus termophilus e Lactobacillus bulgaricus. Surgiu no 

Oriente e depois entre os gregos e romanos. Esse alimento, que hoje faz parte do cotidiano da 

maioria das pessoas, rapidamente se difundiu, conquistando uma posição privilegiada nas dietas 

alimentares dos mais diversos povos (CIRIBELI; CASTRO, 2011). 

O iogurte apresenta fácil digestão e é benéfico à flora intestinal, principalmente o natural. 

As proteínas do leite são pré-digeridas por ação das bactérias láticas, produtoras do ácido lático, 

que permitem uma melhor digestão e que permite a dissolução do cálcio presente no iogurte, 

facilitando a sua assimilação pelo organismo. Além disso, a acidez do iogurte confere uma proteção 

natural contra as infecções, causando a inibição de diferentes tipos de bactérias patógenas no 

produto (CIRIBELI; CASTRO, 2011). 

http://www.remedio-caseiro.com/receita-para-promover-uma-super-limpeza-no-sangue/
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A composição desse alimento depende da classe do leite empregado, da técnica de trabalho, 

do grau de evaporação, do tempo de incubação, da qualidade e da composição da flora microbiana. 

Ele, também, é uma fonte de proteína, vitaminas, minerais e gordura, possuindo composição 

semelhante à do leite, ou seja, contém alto valor nutritivo (SILVA; FALCÃO FILHO, 2011). 

Sendo assim, a elaboração e avaliação de novos tipos de iogurtes são de extrema 

importância, já que este é um alimento muito consumido e altamente nutritivo e por, também, 

agregar valor à goiaba, que pode ser processada como polpa ou adicionada ao iogurte, dessa forma, 

melhorando suas características organolépticas e nutricionais, pela adição de fibras e vitaminas (A, 

B1, B2, C e Niacina) (SOUZA et al., 2002; FERREIRA, 2005). 

O trabalho teve como objetivo analisar as características físico-químicas do iogurte 

elaborado com leite de búfala com adição de diferentes proporções de xarope de cacau, além de 

avaliar a possibilidade de utilização do xarope obtido a partir da polpa de cacau como saborizante 

do iogurte e compará-los com a legislação brasileira vigente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA – Campus 

Belém, nas dependências do laboratório de Bioquímica. O leite da espécie bubalina utilizado no 

experimento foi procedente de fêmeas da raça Murrah, oriundas da Ilha do Marajó-PA, obtido 

através da ordenha mecânica em condições higiênicas adequadas. As polpas de cacau foram obtidas 

no mercado local da cidade de Belém-PA. 

Para as formulações do iogurte foram realizadas as seguintes etapas: adição de 10% de 

açúcar no leite, tratamento térmico a 85 °C por 15 minutos, necessário para reduzir a carga 

microbiana e provocar uma concentração parcial, resfriamento do leite a 45 °C, para que se atinja 

a temperatura ótima de crescimento dos microrganismos coaguladores, inoculação de 1% da 

cultura microbiana no leite (iogurte natural), incubação, período de “descanso” do leite, para que 

haja a coagulação do mesmo, até atingir o pH de 4,6, aproximadamente, e uma textura firme, 

resfriamento do iogurte, quebra de massa, liquidificação mecânica do iogurte, saborização, que foi 

dividida em 0% (iogurte natural), 15%, 20% e 25% de xarope de polpa de cacau a 65° Brix, 

respectivamente , envase e armazenamento, feitos em embalagens próprias, com tampa e a 

temperatura de refrigeração (FERREIRA, 2005). O processo está descrito na Figura 1. 
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As análises no leite e iogurtes formulados foram realizadas em triplicata, a acidez titulável 

foi feita por volumetria de neutralização com solução padronizada de hidróxido de sódio 0,1 N e 

usando-se solução alcoólica de fenolftaleína a 1% como indicador (BRASIL, 2006). A 

determinação do pH nas amostras foi realizada por leitura direta utilizando-se potenciômetro de 

bancada da marca Quimis. A polpa de cacau e o xarope obtido foram caracterizados quanto ao pH 

(ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS - AOAC, 1997), acidez titulável 

(AOAC, 1997) e sólidos solúveis (AOAC, 1997). 

Figura 1 - Fluxograma de elaboração do iogurte com xarope de cacau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Fonte: Autores, 2016. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tratamento Térmico (90ºC/15min.) 

Resfriamento (45ºC) 

Inoculação da cultura (1%) 

Incubação (37ºC) 

Resfriamento (8ºC) 

Quebra de massa (agitação) 

Adição dos Xaropes (65 ºBrix) 

Acondicionamento (potes) 

Armazenamento (8 ºC) 
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Os resultados da caracterização físico-química da polpa de carambola, do xarope de 

carambola, do leite bubalino, e das formulações de iogurte (0%, 15%, 20% e 25%) podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

Conforme a Tabela 1, os valores de pH obtidos para a polpa e o xarope de cacau foram 

semelhantes aos encontrados por Penha e Matta (1998), 3,2 para polpa de cacau na safra e 3,6 para 

a polpa dos frutos temporãos. Valores próximos de sólidos solúveis foram encontrados para a polpa 

analisada (17,07 ºBrix) quando comparados com os valores observados por Penha e Matta (1998) 

(17,00 ºBrix). A polpa em questão apresentou valor médio de acidez total titulável (1,32 g de ácido 

cítrico/100 g de amostra) próximo ao de Penha e Matta (1998) para a polpa dos frutos de cacau na 

safra 1,50 g de ácido cítrico/100 g de amostra. 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química da polpa de cacau, do xarope de cacau, do leite bubalino e das 

formulações de iogurtes, em base úmida. 

Formulações pH SST (ºBrix)  % ATT (g/100g) 

Polpa de cacau 3,77 ± 0,01 17,07 ± 0,50 1,32 ± 0,17 

Xarope de cacau  3,49 ± 0,05 56,47 ± 1,10 0,44 ± 0,01 

Leite in natura 6,22 ± 0,02 12,43 ± 0,40 0,27 ± 0,01 

0% xarope (Iogurte natural) 4,40 ± 0,01 20,03 ± 1,93 0,83 ± 0,04 

15% xarope de cacau 4,28 ± 0,02 24,97 ± 0,21 0,77 ± 0,01 

20% xarope de cacau 4,18 ± 0,03 28,63 ± 0,32 0,72 ± 0,02 

25% xarope de cacau 4,20 ± 0,03 29,07 ± 2,39 0,72 ± 0,01 

Os valores representam as médias de três replicatas ± desvio padrão. % Acidez Total Titulável (ATT) 

expresso em ácido cítrico para a polpa e o xarope de cacau, já para o leite e as formulações de iogurte em 

ácido lático. Sólidos Solúveis Totais (SST). 

 

 

Segundo a Tabela 1, os valores da acidez estão de acordo com os requisitos físico-químicos 

exigidos pela legislação (de 0,6% a 1,5%) para o iogurte de leite bovino, o que garante a 

estabilidade microbiológica do produto por seu elevado valor, por inibição da microbiota de 

competição, principalmente os patógenos (FRANCO, LANDGRAF 2004; BRASIL, 2007). Silva 

e Falcão Filho (2011), desenvolveram várias formulações de iogurtes de goiaba e encontraram 

valores de acidez de 0,97% e 1,31%, valores dentro do exigido pela legislação para o iogurte de 

leite bovino, semelhante ao encontrado neste trabalho (BRASIL, 2007). 
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Para o teor de sólidos solúveis observa-se valor superior (29,07 ºBrix) na formulação (25% 

de xarope de cacau) estudada, devido a maior quantidade de xarope adicionada no produto final. 

 

Figura 2 - Acidez em graus Dornic no leite bubalino in natura e nas formulações de iogurte com xarope de 

cacau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As barras representam os valores das médias de três replicatas ± desvio padrão.  

Iogurte natural (0% xarope de cacau). 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 
Em paralelo a ATT, a porcentagem de acidez em graus Dornic também indica o teor de 

fermentação no leite. Conforme a Figura 2, o leite bubalino em questão apresentou valor médio de 

acidez acima do exigido pela legislação brasileira (14 – 18 ºD) para o leite bovino. No entanto, as 

formulações de iogurte apresentaram valores dentro dos padrões exigidos para o iogurte de leite 

bovino (60 – 150 ºD) (BRASIL, 2007).  

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O leite bubalino apresenta elevado valor nutricional, tanto pela qualidade como pela 

quantidade de seus constituintes químicos, podendo ser consumido tanto na forma in natura quanto 

na produção de derivados lácteos. E, de acordo com os resultados obtidos, os produtos elaborados 

encontraram-se de acordo com a legislação brasileira, nenhum tipo de aditivo químico adicionado 

e foram saborizados com xarope de polpa de cacau. Além disso, foi observado que os valores 
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superiores do parâmetro físico-químico sólidos totais no iogurte elaborado com leite bubalino, 

repercutiu de forma positiva para o atributo consistência. 
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