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PREFÁCIO
O Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território é um evento interdisciplinar organizado
pelo corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto
Catarinense (UNIPLAC) e já é tradição na Serra Catarinense. Nesta quinta edição contou com a
colaboração na organização de algumas instituições intervenientes, como a Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe (UNIARP), o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC/Lages) e a Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/Lages).
A quinta edição deste Simpósio, intitulada "VIDA SAUDÁVEL E BEM-ESTAR EM TODAS
AS IDADES" foi inspirada no terceiro objetivo da Agenda 2030, adotado na Assembleia Geral da ONU,
que visa assegurar uma condição de vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas
as idades.
O V Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território "Vida saudável e bem-estar em todas
as idades foi realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2019, nas dependências da UNIPLAC. Recebeu
apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC
- Edital nº 01/2019 - PROEVENTOS 2019/2020 - FASE 1 (Termo de Outorga 2019TR403), que foi
fundamental para a realização deste evento, possibilitando a participação de palestrantes de renome
internacional e nacional.
Durante os três dias de evento foram abordados temas que visaram proteger o planeta e garantir
que as pessoas alcancem, de forma digna, a saúde ambiental, alimentação segura e de qualidade e o
bem-estar, avançando com o desenvolvimento sustentável e a globalização.
Pesquisadores de diversas instituições puderam apresentar trabalhos completos e resumos,
somando 328 trabalhos submetidos no total. Todos os trabalhos passaram pelo processo de avaliação às
cegas, com a finalidade de qualificar a produção. Os 10 melhores trabalhos completos apresentados
foram selecionados e convidados para serem publicados numa edição especial da Revista
Interdisciplinar de Estudos em Saúde (RIES).
Neste contexto, apresentamos a seguir o produto final deste evento, esperando que contribua
para fomentar, de forma interdisciplinar, as discussões sobre o ambiente e a saúde em sua complexidade.

Profa. Dra. Natalia Veronez da Cunha Bellinati
Doutora em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual de Londrina
Docente no Curso de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto
Catarinense - UNIPLAC
Coordenadora do V Simpósio Ciência, Saúde e Território
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Gislaine Zanelato Portugal1*
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RESUMO
Introdução: A subnutrição nas regiões metropolitanas, provocou uma alteração no estilo de
vida, com a adoção de dietas inadequadas e redução da atividade física. Como resultado,
doenças decorrentes tanto da deficiência, quanto do excesso de nutrientes, tornaram-se
importantes problemas de saúde pública. Uma recomendação de “alimentação ideal” deve
conter doses balanceadas de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e
água. Dietas ricas em gordura, principalmente gordura saturada e colesterol, sal e açúcar e
pobres de maneira geral, aliadas a um estilo de vida mais sedentário, são responsáveis pelo
aumento das doenças ligadas à dieta, tais como obesidade, diabetes, problemas
cardiovasculares, hipertensão, osteoporose e câncer. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi
encontrar melhorias nas condições alimentares, explanar com objetividade as vantagens de
consumir hortaliças e vegetais folhosos no dia-a-dia e expor o poder que os mesmos obtêm
quando relacionado com prevenção e tratamento de doenças. Método: Foram realizadas buscas
em bases de dados e livros que trouxessem a temática de alimentação saudável e a partir disso,
elaborado um projeto apontando os componentes nutricionais e medicinais destes alimentos.
Resultados e conclusão: O estabelecimento de guias de alimentação e nutrição saudável tem
por base o reconhecimento de que um nível ótimo de saúde depende da nutrição. Com o
aumento da obesidade e das doenças associadas à obesidade, no Brasil, se faz necessário
orientações para a reduzir estas deficiências nutricionais, visando a prevenção das mesmas.
Palavras-chave: Alimentação saudável, nutrição, saúde.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE HIDROCLOROTIAZIDA E O
DESENVOLVIMENTO DE MELANOMA
André Chaves Calabria
Graduação em medicina - Universidade do Planto Catarinense
Rua Vidal de Negreiros, 156 - Lages - SC, 88509074, Brasil - andre.calabria@hotmail.com

RESUMO
Introdução: Estudos recentes apontam forte relação entre o uso da hidrocloratiazida (droga
diurética e anti-hipertensiva) com o risco de desenvolver melanoma devido a sua característica
fotossensibilizadora sobre a pele. Objetivo: Evidenciar a associação entre o uso de
hidrocloratiazida e o aumento do risco de aparecimento do melanoma. Método: Levantamento
bibliográfico com artigos publicados no período de 2016 a 2019 nas bases de dados eletrônicos
de confiabilidade científica PubMed, Medline, Science Direct e revistas especializados no
assunto. Principais Resultados: Foram encontrados 4 estudos pertinentes sobre o tema, onde
identificou-se que a hidroclorotiazida é classificada como um medicamento carcinogênico pela
Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. À medida que a exposição à luz ultravioleta
aumenta os danos das células da pele, a administração concomitante a longo prazo da
hidroclorotiazida conduz a um aumento da probabilidade de malignidade cutânea, incluindo o
desenvolvimento de melanoma. Foi realizada uma meta-análise envolvendo pacientes com
melanoma na Dinamarca. A população total do estudo foi de 19.273 casos e 192.730 controles;
entre esses, 413 casos (2,1%) e 3.406 controles (1,8%) foram classificados como usuários de
altas doses cumulativas de hidroclorotiazida (≥ 50.000 mg), resultando em odds ratio (OR)
ajustado de 1,22 para melanoma. Conclusão: Sugere-se que o uso de hidroclorotiazida está
associado ao aparecimento de melanoma. Mais estudos de grandes proporções, principalmente
nacionais, são necessários para confirmar os achados. Portanto, a indicação de que o uso de
hidroclorotiazida aumenta o risco de melanoma pode ter relevância clínica relacionada à
escolha medicamentosa, particularmente para pacientes com fatores de risco para melanoma.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA OBESIDADE INFANTIL EM MUNICIPIO
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RESUMO
Introdução: O sobrepeso e a obesidade infantil vêm apresentando prevalência crescente tanto
nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Objetivo: Assim, o objetivo do
estudo foi avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças de 7 a 14 anos na cidade
de Lages-SC. Metodologia: Foi realizado um estudo de natureza aplicada, e descritivo, através
de um questionário epidemiológico e uma avaliação antropométrica das crianças entre sete a
quatorze anos para avaliar a prevalência da obesidade infantil. Resultados e Discussão: Com
relação aos dados antropométricos, participaram da pesquisa 58 crianças, com idade média
entre (9,66 ± 2,23) anos, com peso médio (35,74 ± 13,56) Kg, altura média (1,39 ± 0,17), IMC
médio = (17,95 ± 4,06) e Circunferência Abdominal média de (66,06 ± 12,32). A maioria dos
familiares entrevistados possuem o ensino médio e curso superior completo, correspondendo a
31 e 20,7%, respectivamente; a maioria se autodeclararam da raça branca (79,3%), casado
(43,1%) e em torno de 50% possuem renda familiar de 2 a 3 salários mínimos. Quanto às
crianças participantes do estudo, a maioria é do gênero masculino (56,9%), possuem peso
normal (63,8%), no entanto, em torno de 20% dos participantes estudados apresentaram com
obesidade e sobrepeso, em torno de 60% possuem até um irmão e todos frequentam a escola.
Com relação ao perfil dos eletrônicos presentes nas residências, televisão (96,6%) e celulares
(89,7%) se sobressaíram, seguidos por computador (60,3%), vídeo-games (50%) e tables
(50%). Conclusão: Com o presente estudo pretende-se alertar acerca do estilo de vida da
sociedade atual e sua relação com a obesidade infantil.
Palavras-chave: Ambiente Familiar, Obesidade Infantil, Saúde da Criança.
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CONTRIBUIÇÔES DOS JOGOS ELETRÔNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO
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RESUMO
Como introdução ao presente trabalho atenta-se aos adolescentes terem nascido em meio às
mudanças de uma sociedade tecnológica e globalizada, e consequentemente com
transformações de paradigmas. Com o crescimento da indústria de jogos eletrônicos, como
videogames e jogos para computador e internet, muito se especula a respeito da influência de
tais jogos no desenvolvimento cognitivo do jogador, havendo inclusive debate sobre o potencial
aditivo dos jogos. O objetivo geral deste estudo foi identificar características apresentadas
pelos jogos eletrônicos em geral que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, quando
utilizados por jovens de 12 a 19 anos Os objetivos específicos foram: Identificar quais as
plataformas digitais e jogos que são frequentemente utilizadas por adolescentes; Delimitar os
tipos de jogos e temas apresentados nos jogos que podem se relacionar com o desenvolvimento
cognitivo; Delimitar fatores relativos ao uso de jogos eletrônicos que podem interferir no
desenvolvimento cognitivo e analisar como esse processo ocorre. O método de revisão
bibliográfica sistemática foi adotado para revisar artigos publicados entre 2008 e 2018 nas bases
de dados Scielo, Pepsic e LILACS, chegando a análise de 20 artigos. Os resultados
encontrados sustentam argumentos que os jogos eletrônicos auxiliam no desenvolvimento
cognitivo de forma positiva, além de contribuir na interação real e socio-virtual.
Palavras-chave: Vídeo Games, Cognição, Jogos Cognitivos
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ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO FUNCIONAL DOS IDOSOS DE UM
MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE
MILANI, Carla1; SALAMONI, Sabrina Pinto1; ROCHA, Ricelli Endrigo Ruppel da 1;
PALMERA, Lindomar1; AGO, Ederlei Aparecida1; BONDAN, Luiz Eduardo1
1 Grupo de Pesquisa em Treinamento Desportivo (GEPED), Universidade do Oeste de Santa Catarina
– UNOESC Videira.
*Luiz Eduardo Bondan: Endereço: Avenida D. Pedro II no 700 Centro – Videira SC
Tel. 49 991607200 - e-mail: luiz.bondan@unoesc.edu.br

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo identificar o nível de vulnerabilidade clínico funcional
dos idosos do município de Salto Veloso – SC. Trata-se de um estudo transversal quantitativo.
Participaram do estudo de 167 idosos (117 mulheres e 50 homens) com idade entre 60 a 85
anos. Foi avaliado o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional - IVCF-20 através de
entrevista domiciliar e no centro de convivência da terceira idade. A análise descritiva foi
realizada e apresentada como média, desvio padrão (DP) e frequências. Para comparar os
grupos foi utilizado o teste T de Students para amostras não pareadas. Os resultados mostraram
que o escore médio do índice de vulnerabilidade clínico funcional dos idosos do sexo feminino
foi de 11,01 pontos, classificando-as em risco aumentado. Enquanto que nos idosos do sexo
masculino o escore médio do índice de vulnerabilidade clínico funcional foi de 9,38 pontos,
classificando-os também em risco aumentado. Quando comparado os grupos de idosos não
houve diferença significativa no índice de vulnerabilidade clínico funcional (p>0,05).
Predominou nos idosos do sexo feminino, risco aumentado de vulnerabilidade em 41,88%, e
nos idosos do sexo masculino a baixa vulnerabilidade em 30%. Em conclusão, os idosos do
município de Salto Veloso SC apresentam risco aumentado de vulnerabilidade clínico
funcional.
Palavras Chave: Idoso, Vulnerabilidade, Funcionalidade.
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INSTRUMENTOS PARA MEDIR AS EXPECTATIVAS DAS GESTANTES QUANTO
AO PARTO E NASCIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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RESUMO
Introdução: As expectativas das gestantes podem estar relacionadas com os sentimentos de
medo, ansiedade e insegurança, e fantasias, não só quanto ao tipo de parto e sua duração, mas
também em relação a maternidade, a amamentação, e o bebê idealizado. Possuem uma relação
com a cultura em que se vive e podem ser influenciados por experiências ou pela mídia. Para
mensurar as expectativas, pode ser utilizado instrumentos como questionários ou escalas.
Identificar e avaliar estes instrumentos, se faz importante para determinar o instrumento mais
adequado para cada propósito. Objetivo: Identificar sistematicamente estudos que avaliem as
expectativas de gestantes utilizando instrumentos que meçam este fenômeno. Método: As
bases MEDLINE/PubMed, SCIELO, GOOGLE Acadêmico, Periódicos CAPES e LILACS
foram pesquisadas em publicações nacionais e internacionais até dezembro de 2018,
combinando termos de expectativas na gravidez. Critérios de inclusão: Estudos que apresentem
instrumentos para medir as expectativas de gestantes; e/ou descrevam o desenvolvimento ou
testem as propriedades psicométricas de um instrumento. O checklist MOOSE foi usado para
avaliar a qualidade dos dados, e os critérios de Terwee para qualidade dos instrumentos.
Principais resultados: Trinta e dois estudos foram incluídos nesta revisão. Os instrumentos
identificados pretendem medir expectativas, experiências, satisfação, qualidade do apego e
atitudes ao parto, visando diversos aspectos do processo de gravidez e nascimento. Conclusão:
Atualmente não existem instrumentos que meçam as expectativas das gestantes que não estejam
focados no medo e na dor. Isto demonstra uma necessidade em se desenvolver um instrumento
específico que avalie e mensure este fenômeno de forma abrangente.
Palavras-chave: gravidez, expectativas na gravidez, questionários validados.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE PSICOFÁRMACOS UTILIZADOS
POR PACIENTES COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
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RESUMO
Introdução: O tratamento com psicofármacos é frequente na área da saúde para o manejo de
diversas enfermidades que atingem a humanidade. Objetivo: Analisar as interações entre
psicofármacos prescritos para pacientes atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial em
Álcool e outras Drogas entre 2010 a 2018. Método: Estudo transversal com coleta de dados em
banco secundário. Foram incluídos participantes com mais de 18 anos, com qualquer tipo de
dependência química. Foram revisados os prontuários com a prescrição mais recente. As
interações entre os psicofármacos foram analisadas na base de dados Micromedex. Estudo
aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina, número:
2.979.024. Principais resultados: Houve 2.322 pacientes acolhidos, sendo que 1.302 foram
excluídos da pesquisa por não preencherem os critérios de inclusão, resultando em 1.020
participantes. Destes, a maioria, 824 (80,8%), foi do sexo masculino, e a mediana de idade foi
de 34 anos (DP=11,6), mínimo de 18 e máximo de 75 anos. 874 (85,7%) apresentavam algum
tipo de transtorno mental. Foram encontrados 779 (76,4%) prontuários com interações entre
psicofármacos, os quais apresentaram 2.292 (100%) interações, sendo 134 (5,8%) de risco
clínico menor, 537 (23,4%) moderado, e 1.619 (70,6%) de risco clínico maior para o paciente,
totalizando um total de 172 combinações incompatíveis entre dois psicofármacos. De todas
estas, 128 interações eram farmacocinéticas e 44 farmacodinâmicas. Conclusão: Há
dificuldade na formação entre os cursos de graduação para preparar os profissionais da área da
saúde para trabalhar com psicofármacos de maneira segura e efetiva.
Palavras-chave: Interações medicamentosas, Saúde mental, Transtornos relacionados ao uso
de Substâncias.
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MUDANÇA NO ESTILO DE VIDA: PREVENÇÃO ÀS DISLIPIDEMIAS
Guilherme Dorneles Zinellli1*, Isabel Libardoni Michanoski1 , Maitê Vassen Schurmann1 Msc. Denise
Krieger 1
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RESUMO
Introdução. A dislipidemia consiste em alterações no metabolismo dos lipídeos que podem
ocasionar repercussões nos níveis séricos das lipoproteínas. Espera-se um aumento da
prevalência da dislipidemia e doenças coronarianas para as próximas décadas, especialmente,
nos países em desenvolvimento, como no Brasil. A medicina é uma área de conhecimento em
evolução e a terapia medicamentosa em constante desenvolvimento, no entanto, as mudanças
no estilo de vida (MEV) permanecem sendo essenciais na prevenção de doenças
cardiovasculares. Metodologia. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura realizada a
partir de registros, análise e organização de dados bibliográficos. Objetivo. Tem-se como
finaldidade auxliliar de forma atualizada com conteúdo de alta qualidade e competência
científica no manejo de pacientes portadores desta patologia. Principais resultados. O
tratamento não medicamentoso consiste em quatro grandes pilares: recomendações dietéticas,
exercício físico, obtenção de peso corpóreo próximo ao ideal e cessação do tabagismo. A
American Hearth Association (AHA) assim como o American College of Cardiology
(AHA/ACC) recomendam que todo o paciente adulto seja orientado quanto às mudanças
saudáveis de estilo de vida a serem feitas antes e além da terapia farmacológica. Conclusão.
Através do presente estudo, é evidenciado que um plano de intervenção multidisciplinar deve
ser institucionalizado, buscando conscientizar e sensibilizar pacientes e familiares à respeito da
necessidade de tratar e prevenir as dislipidemias.
Palavras-chave: dislipidemia, estilo de vida saudável, lipoproteínas.
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PERFIL DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM
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RESUMO
Introdução: Os serviços oferecidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER II), são
fundamentais para a melhoria da qualidade na atenção da população que muitas vezes fica a
margem do sistema de assistência a saúde de nosso país. Têm por alvo proporcionar cuidados
a saúde da pessoa com deficiência de forma acolhedora, resolutiva e humana, contando com a
prestação de serviços de uma equipe multiprofissional. Objetivo: caracterizar o perfil dos
usuários do CER II, analisando sexo, idade, diagnóstico médico e cidade de origem do
encaminhamento. Método: foi realizada coleta de dados da totalidade de prontuários ativos da
unidade de Lages, Santa Catarina - setenta - no mês de maio de 2019. Resultados: a maioria
dos usuários atendidos são do sexo masculino (55,4%), com faixa etária de 8 meses a 87 anos.
O diagnóstico médico de alterações vasculares (CID I) compreende 44,5%, seguido pelo
diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) (CID F) (25,6%) e lesões neurológicas
(CID G) (14,8%). A maioria dos usuários foram encaminhados pelas Unidades Básicas de
Saúde de seus respectivos bairros (69%), seguidos de encaminhamentos realizados pela
Unidade do AVC do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (31%) de Lages, SC. Conclusões:
Em relação ao número elevado de indivíduos acometidos por AVC, serve como alerta quanto
ao perfil do estilo de vida (etilistas, tabagistas, hipertensos e obesos). Salientamos que além
destas características, precisamos aprofundar o porquê do índice de pessoas acometidas por
AVC ser alto comparando com as demais cidades da região Sul do país.
Palavras-chave: assistência multiprofissional; unidade básica de saúde; estilo de vida.
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RESUMO
Introdução: Pouco se sabe sobre a identificação e classificação das interações entre
psicofármacos e a dependência de álcool e tabaco. Objetivo: Identificar e analisar as interações
entre psicofármacos e álcool e tabaco, de acordo com o risco clínico para o paciente e
mecanismo de ação da interação. Método: Estudo transversal com coleta de dados em banco
secundário. A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras
Drogas. Foram incluídos participantes com mais de 18 anos, com dependência para álcool e
tabaco e em uso de psicofármacos. Foram revisados os prontuários com a prescrição mais
recente. As interações entre psicofármacos e álcool e tabaco foram analisadas na base de dados
Micromedex. Para a análise de associação entre as variáveis de interesse foi utilizado o teste
qui-quadrado de Pearson com nível de significância de 5%. Estudo aprovado no Comitê de
Ética e Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina, número: 2.979.024. Principais
resultados: De 2010 a 2018 foram atendidos 2.322 pacientes, em que 515 (50,5%) eram
dependentes de álcool, 310 (30,4%) dependentes de tabaco, e 238 (46,2%) eram dependentes
de ambas as drogas. Foram encontradas 1.099 interações entre psicofármacos e álcool e 160
interações entre psicofármacos e tabaco. Houve associação entre idade avançada e dependência
de álcool (p<0,001). Conclusão: Quanto à dependência de álcool, os psicofármacos possuem
interação em grande parte de risco clínico moderado, e mecanismo de ação farmacocinético.
Na dependência de tabaco, predominam interações de risco clínico maior, e mecanismo de ação
farmacodinâmico.
Palavras-chave: Interações medicamentosas, Saúde mental, Transtornos relacionados ao uso
de Substâncias.
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ao conteúdo, forma, opinião, respeito aos direitos autorais, dentre outros. As comissões
organizadoras e a UNIPLAC não se responsabilizam por qualquer elemento exposto nos
trabalhos completos e resumos que compõe os Anais do V Simpósio Internacional Ciência,
Saúde e Território.
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A EFICÁCIA DA VENTOSATERAPIA ATRAVÉS DO TRIÂNGULO DA ANGÚSTIA
E DEPRESSÃO EM MULHERES COM SÍNDROME DA FIBROMIALGIA SOBRE O
QUADRO ÁLGICO E QUALIDADE DE VIDA
Mônica Meira dos Santos1, Camila Perazzoli 1, Liamara Basso Dallacosta1, Talitta Padilha Machado1
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RESUMO:
Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada com locais dolorosos,
muscoloesquelética, específicos à palpação (tender points) e outros fatores. O triângulo da
angustia e depressão é a junção dos pontos energéticos V20 (Vesícula Biliar), B10 (Bexiga),
TA15 (Triplo Aquecedor) e B44 (Bexiga), são localizados nas regiões cervical e torácica
posterior. Objetivos: Analisar a eficácia da ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e
depressão de mulheres com síndrome da fibromialgia sobre o quadro álgico e qualidade de
vida. Metodologia: A pesquisa é experimental com método qualitativo e quantitativo, com
dois grupos compostos por 7 mulheres fibromialgicas, foram designados para o grupo
intervenção, submetido a 10 sessões de ventosaterapia no triângulo da angústia e depressão, e
grupo controle. Resultados: Os resultados revelaram melhora no quadro álgico com uma
redução de 41% do grupo de intervenção e uma redução apenas de 3% do grupo controle na
dor na Escala Visual Analógica. O questionário de impacto da fibromialgia propiciou uma
redução de 34% no grupo intervenção, conferindo melhora na qualidade de vida, enquanto no
grupo controle foi inferior com apenas 2% de redução no impacto. Conclusão: A
ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e depressão demonstrou ser um recurso
apropriado para diminuir a dor e promover melhora da qualidade de vida de fibromiálgicas.
Palavras-chave: síndrome dolorosa crônica, dor, terapia.
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A IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL DA ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR NA
REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
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1

Pós-Graduação em Docência para a Educação Profissional, Instituto Federal de Santa Catarina, Lages,

Santa Catarina, Brasil.
2

Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa

Catarina, Brasil
3

Laboratório de Avaliação de Impacto Ambiental, Professor no Programa de Pós-Graduação em

Ciências Ambientais, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina,
Brasil.
*Rua Osvaldo Cruz, nº 100, Centro, Lages, Santa Catarina, Brasil, (49) 99911-5481,
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RESUMO
Introdução: O estudo de impacto ambiental é fundamental para verificar a viabilidade
ambiental no licenciamento dos empreendimentos potencialmente poluidores. Todavia, muitos
estudos são apresentados com informações superficiais ou incompletos, prejudicando a
avaliação pelos órgãos ambientais e sociedade. Objetivo: Nesse trabalho busca-se apresentar a
importância da opção por uma equipe multidisciplinar para a realização de estudo de impacto
ambiental. Método: Para isso, realizou-se uma revisão de literatura em periódicos e publicações
da área, dando ênfase aos materiais publicados nos anos de 2016/2019. Principais resultados:
A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) número 01/86 apontava a
obrigatoriedade da realização do estudo de impacto ambiental por equipe multidisciplinar, tal
dispositivo foi revogado pela resolução do CONAMA número 237/97, passando a redação para
“profissionais legalmente habilitados”. Na prática, a mudança possibilitou a realização de
estudos por profissionais que, apesar de legalmente habilitados, ignoram a necessidade da
abordagem interdisciplinar do ambiente. Como consequências disso, pesquisas apontam para a
apresentação aos órgãos ambientais de estudos incompletos ou superficiais, os quais são
aprovados, identificando-se danos irreparáveis ao meio ambiente e às comunidades locais em
momento posterior à operação da atividade. Assim, observa-se que a avaliação ambiental é
complexa e exige a pesquisa de profissionais de diversas áreas, que poderão analisar com maior
propriedade, cada qual em sua área, os elementos constituintes do ambiente. Conclusão: A
avaliação de impactos ambientais necessita de complementariedade dos estudos das diversas
áreas, vez que, quanto mais completo o seu exame, menor o índice de danos inesperados,
contribuindo para o bem-estar social.
Palavras-chave: Equipe multiprofissional, prevenção, sociedade.
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ADOLESCER COM SAÚDE: AMBULATÓRIO DE ADOLESCENTE UMA
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RESUMO
Introdução: Trata-se de relato de experiência das atividades desenvolvidas no ambulatório de
adolescentes da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, através do Projeto de
Extensão Adolescer com saúde: Ambulatório de adolescente: Uma intervenção entre Serviço
Social e Medicina. Objetivo: Trabalhar a prevenção do suicídio na adolescência, abordando o
assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção para reverter esse cenário,
visando a mudança de comportamento e prática dos adolescentes. Metodologia: A proposta
está sendo desenvolvida com a participação de adolescentes oriundos de Lages e Região que
são encaminhados pela rede de atendimento, com agendamento prévio ou livre demanda, com
o envolvimento de docentes e acadêmicos do curso de Serviço Social e Medicina. O
atendimento interdisciplinar visa resgatar a importância da prevenção do suicídio com os
adolescentes que apresentam ideais suicidas refletindo sobre os fatores de risco e de proteção
para as possíveis tentativas e como a família deve agir no intuito da prevenção. Principais
Resultados: Durante as demandas atendidas no ambulatório foi possível identificar situações
de risco para os adolescentes destacando-se as tentativas de suicídio. Ressalta-se que o
fortalecimento de intervenções efetivas na prevenção ao suicídio é extremamente importante
para o desenvolvimento integral da saúde do adolescente. Conclusão: O trabalho realizado no
ambulatório através do Serviço Social e Medicina possibilita a percepção da necessidade de
uma inter-relação entre os diferentes profissionais, tendo como fundamentos uma visão de
totalidade, numa perspectiva humanizada e acolhedora, atuando dentre outras demandas, na
questão do suicídio.
Palavras-chave: Serviço Social, Saúde, Suicídio
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AGRICULTURA URBANA E SAÚDE NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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RESUMO
Introdução: Em cenário de crescente urbanização, industrialização e consumo, a sociedade
ainda pratica agricultura nas cidades e regiões periurbanas. Argumentos inquestionáveis
remetem essa pratica como estratégia de segurança alimentar e nutricional, com
desenvolvimento sustentável inclusivo. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estudar e
entender a relação entre a agricultura urbana e a promoção de saúde, a partir da literatura
científica brasileira atual. Metodologia: Artigos científicos avaliados aos pares e publicados
em periódicos indexados entre os anos de 2009 e 2018 foram a base do estudo. A busca foi
realizada na Plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) como os termos em português e inglês “agricultura urbana”, associada a palavrachave “Brasil". Resultados: Foram encontrados 592 artigos e selecionados 32. Dos artigos
selecionados 56,3% apresentaram relação entre agricultura urbana e saúde. Percebeu-se
diferença de abordagem entre pesquisas que apontavam os potenciais benefícios e outras os
eventuais riscos para a saúde relacionados a agricultura urbana. Predominaram artigos sobre
benefícios à saúde, em destaque temas de segurança alimentar e nutricional, educação
alimentar, promoção de saúde, sistemas alimentares, qualidade de vida, educação em hortas
escolares ou comunitárias, plantas medicinais e monitoramento de contaminação ambiental.
Conclusão: A agricultura desenvolvida nas cidades deve ser baseada na Agroecologia para
garantir alimentos saudáveis e promover saúde aos residentes em espaço urbano.
Palavras-chave: horticultura urbana, promoção de saúde, agroecologia.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
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RESUMO
Introdução: Poucos estudos avaliam o abastecimento de água no meio rural e os indicadores
disponíveis mostram que a população utiliza água de poços e nascentes e não dispõe de acesso
a sistemas de abastecimento coletivo. Essa condição representa risco à saúde humana.
Objetivo: Realizou-se um diagnóstico de 39 produtores rurais, participantes de uma
cooperativa produtora de carne a pasto. Foram respondidos questionários individuais que
continham perguntas relacionadas a características do produtor, da propriedade e à origem da
água de consumo humano. Método: A coleta de dados foi realizada nos meses de maio a julho
de 2018. Foi realizada análise descritiva dos dados utilizando ambiente estatístico R.
Resultados: Observou-se um alto grau de escolaridade dos produtores, visto que 67% relatou
possuir ensino superior completo, 10% ensino superior incompleto e 18% ensino médio
completo. Quanto ao abastecimento de água nas propriedades, 72% informou que é proveniente
de nascentes e outros 21% de poços ou cisternas. 72% dos pecuaristas afirmam que a fonte de
água está longe de contaminação, talvez isso explique o fato de 74% não utilizarem qualquer
tratamento da água consumida (fervura ou filtragem). Apesar de 33% admitirem existência de
animais (28%) ou lavoura (5%) próximo às fontes, apenas 10% das propriedades contam com
poço artesiano e 1 produtor relatou consumir água mineral. Quando questionados sobre
ocorrência de diarreia/vômito, 88% dos questionados responderam não ter conhecimento de
pessoas que apresentaram esse quadro. Conclusão: A condição de abastecimento de água
destes produtores é insegura e novos estudos necessitam ser realizados.
Palavras-chave: Diagnóstico socioeconômico, abastecimento de água, propriedades rurais.
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DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER NO
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RESUMO
Esta pesquisa se desenvolve a partir dos conhecimentos ambientais e de arquitetura e
urbanismo, iniciada no ano de 2017 tem uma abordagem quantitativa e qualitativa de caráter
observacional e descritivo, a linha de estudo é a saúde ambiental e condições de vida em torno
dos espaços públicos do município de Lages. É fundamental que seja oportunizada à população
espaços livres, para o lazer, contemplação ou prática de atividades físicas. Sendo assim, o
objetivo consiste em verificar a disponibilidade e qualidade dos espaços públicos de lazer do
município de Lages. Os resultados alcançados por ora são de que 26% das praças mapeadas
encontram-se no centro do município e em bairros planejados, como o Petrópolis representam
o valor significativo de 34% das praças mapeadas Diante disto está sendo possível ratificar que
nos bairros mais afastados do centro urbano, além de existir menor número de praças, a
localização do bairro em relação às praças maiores e mais bem equipadas encontra-se
inacessível a todos. No que diz respeito à qualidade, a maioria das praças visitadas apresentou
a necessidade de melhora no aparelhamento urbanístico para atender à comunidade. Um dos
problemas analisados é sobre a falta de segurança e de iluminação pública, sendo que a
infraestrutura de todas ainda apresentam-se insuficiente. Em grandes centros, onde há
existência de terrenos livres, prédios desocupados ou espaços de lazer desqualificados, verificase que estes têm sido ocupados por pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Palavras-chave: Espaços públicos de lazer, saúde ambiental, condição de vida.
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HOMEOPATIA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
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RESUMO
Introdução: A Homeopatia aplicada na Agronomia configura-se como terapêutica popular e a
pesquisa experimental legitima sua aceitação científica. Objetivo: Analisar publicações
disponibilizadas em bases de dados de acesso livre sobre a Homeopatia aplicada à Agronomia
nos últimos 10 anos. Metodologia: Artigos inéditos completos revisados aos pares forma
localizados nas bases CAPES, SCIELO, Google Scholar, DOAJ, LIVIVO, OASISBR e no
periódico IJHDR. Resultados: Forma localizados 34 artigos, em cujas 21 publicações
ressaltavam efeitos desejáveis da homeopatia em plantas e 18 mostravam resultados não
satisfatórios. O total de pesquisadores envolvidos foi de 118, distribuídos no Brasil (83), Índia
(9), México (6), Áustria (6), Suíça (5), Alemanha (4) e Itália (4). A Universidade do Oeste do
Paraná apresentou maior número de pesquisadores (14), seguida da Universidade do Estado de
Santa Catarinas (11), Universidade Estadual de Maringá (8) e Universidade Federal de Viçosa
(8). Instituições parceiras, no Brasil, eram a EPAGRI/SC e IAPAR/PR. A maioria dos estudos
foram realizados em laboratórios e casas de vegetação, na forma de preparados homeopáticos
ou nosódios em plantas sadias. O controle Duplo Cego não foi citado genericamente e a análise
estatística foi de modelos lineares. Conclusão: As publicações científicas de Homeopatia
aplicada a plantas entre 2009 a 2018 evidenciaram detalhamento suficiente para serem
classificados como estudos reproduzíveis. Publicações, pesquisadores e instituições
relacionados a Homeopatia aplicada em plantas estão majoritariamente localizados no Brasil.
Palavras-chave: Altas diluições, Homeopatia em Plantas, Agrohomeopatia.
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INCIDÊNCIA DE PODRIDÕES HASTE E RAIZ EM LAVOURA DE SOJA
Samara Deschamps Gelsleichter 1*, José de Alencar Lemos Vieira Junior 2
1

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil.

2

Professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campos Novos,

Santa Catarina, Brasil. Consultor Fito Agrícola – Rio Grande do Sul.
*Avenida Luiz de Camões, 2090-Conta dinheiro, Lages, Santa Catarina, 88520-000, 49 999921035,
samaradeschamps2@hotmail.com

RESUMO
A soja (Glycine max), principal commoditie brasileira, apresenta grande importância
econômica e social. No Brasil, a maioria das lavouras são de monocultura favorecendo a
sobrevivência de fungos necrotróficos e o aumento da intensidade de doenças radiculares e
haste (PHR). Entre elas, destacam-se o geográfico (Phomopsis sp.), o mofo-branco (Sclerotinia
sclerotiorum), a podridão-cinzenta (Macrophomina phaseolina) e a Podridão-vermelha
(Fusarium spp.). O objetivo do trabalho foi quantificar a incidência de PHR e quais as doenças
predominantes em plantas do cultivar BMX Ativa. As avaliações ocorreram em 29 de março
de 2018, sete dias após a maturação plena, em 90 ha cultivada em monocultura de soja e resteva
de cevada, no município de Capão Bonito do Sul, Rio Grande do Sul. A incidência de PHR (%)
foi quantificada contando-se o número total de plantas (média de 10 pl m-1) e o número total de
plantas sintomáticas em cinco repetições de 10 m-1, totalizando 500 plantas avaliadas. A
identificação das doenças ocorreu coletando-se 50 plantas sintomáticas em caminhamento
zigue-zague. Considerou-se com mofo-branco as plantas que apresentaram escleródios de S.
sclerotiorum, podridão-cinzenta as com microescleródios de M. phaseolina, podridão-vermelha
as com avermelhamento do córtex radicular e com geográfico as com o lenho seco, de coloração
branca e linhas escuras bem definidas. Foi detectado 40 % de incidência de PHR nas plantas
avaliadas. As doenças detectadas nas plantas sintomáticas foram mofo-branco (94%), podridãocinzenta (72%), podridão-vermelha (44%) e geográfico (32%). Houve patossistema múltiplo
para as PHR detectadas no cultivar BMX Ativa, sendo o mofo-branco a doença principal.
Palavras-chave: diagnose, doenças radiculares, fitopatometria
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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA MAÇÃ DA REGIÃO DE SÃO JOAQUIM
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RESUMO
Introdução: A indicação geográfica (IG) tem por objetivo proteger e valorizar um produto de
qualidade diferenciada, cujas características e reputação estão diretamente relacionados à região
de origem. O município de São Joaquim/SC e localidades vizinhas têm tradição no cultivo da
macieira, principalmente devido ao clima favorável e ao grande número de pequenos
produtores. Esse conjunto proporciona a produção de frutos reconhecidos internacionalmente
por sua qualidade diferenciada. Objetivo: esse trabalho teve por objetivo definir critérios para
o estabelecimento de uma IG da maçã na região de São Joaquim. Método: estudos foram
realizados para verificar a influência do clima sobre os parâmetros de qualidade da maçã
produzida na região de São Joaquim, bem como para determinar a modalidade de IG mais
adequada e delimitar a área geográfica e cultivares com potencial para recebimento do selo da
IG. Principais resultados: a maçã ‘Fuji’ da região de São Joaquim apresenta melhor qualidade,
a qual é conferida sobretudo por temperaturas mais baixas. Áreas com maior altitude
apresentam maior chance de ter um inverno mais rigoroso, com acúmulo de frio hibernal
adequado à necessidade da planta, melhorando a qualidade dos frutos. Conclusões: a
localização do pomar acima de 1100 m será utilizada como critério para recebimento do selo
da IG. A modalidade de IG mais adequada para maçã ‘Fuji’ da região de São Joaquim é a
denominação de origem (DO). A utilização da DO permitirá diferenciar a maçã ‘Fuji’ da região
de São Joaquim frente ao mercado consumidor, valorizando o território e desenvolvendo a
região.
Palavras-chave: Malus domestica, denominação de origem, qualidade de fruto
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RESUMO
Introdução: O desenvolvimento infantil caracteriza a fase de maior aquisição de habilidades
funcionais do ser humano devido a neuroplasticidade desta fase. Os diferentes olhares dos
profissionais especializados nesta área, percebem sinais de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor. O trabalho interprofissional realizado no Centro Especializado em
Reabilitação (CER II) Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), tem como objetivo
avaliar e reabilitar crianças com alterações dos marcos do desenvolvimento infantil,
considerando os aspectos biopsicossociais, genéticos, ambientais, bem como o suporte à família
para o enfrentamento do processo de reabilitação. Objetivo: apresentar o trabalho realizado na
área pediátrica pelos profissionais de Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia e Medicina do CER II UNIPLAC. Método: relato de experiência do processo
de trabalho interprofissional envolvido na reabilitação de crianças atendidas no serviço.
Resultado: por meio da estimulação precoce dos aspectos motores, cognitivos, sensoriais,
psicossociais e de comunicação, observa-se evoluções significativas tanto da particularidade de
cada caso, como do amadurecimento do trabalho interprofissional. Com a complementação das
várias abordagens profissionais, o manejo eficaz dos processos de saúde visa à integralidade da
atenção as crianças atendidas no serviço. Conclusão: o atendimento humanizado e o
compartilhamento de objetivos terapêuticos, resultam na melhora da qualidade de vida das
crianças e suas famílias.
Palavras-chave: multidisciplinaridade, clínica ampliada, atenção integral.
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INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL HEPATOPROTETOR DO EXTRATO BAGAÇO
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RESUMO
Introdução: As plantas e os extratos vegetais apresentam grande relevância para o tratamento
de diversas enfermidades, sendo cada vez maior o interesse da população e da comunidade
científica em alimentos que contenham compostos bioativos. As doenças hepáticas são
consideradas um problema de saúde pública em todo mundo, com alta endemicidade,
principalmente nos países em desenvolvimento. As leões geralmente são causadas por produtos
químicos e fármacos que quando utilizados demasiadamente, resultam no aumento de espécies
reativas de oxigênio, causando danos no organismo. Objetivo do presente estudo foi avaliar a
efetividade do extrato de bagaço de uva Merlot como hepatoprotetor em camundongos Swiss
após dano causado por paracetamol. Método: Para realização do experimento foram utilizados
70 animais machos, saudáveis, pesando em média 25g. Os camundongos foram divididos em
07 grupos com 10 animais cada. Quatro grupos de camundongos receberam previamente o
extrato de bagaço de uva Merlot nas concentrações 100 e 500mg/kg durante 7 dias. Quatro
grupos receberam no sétimo dia dose única de paracetamol na concentração 400mg/Kg. O
grupo controle recebeu solução salina por 7 dias. O grupo padrão recebeu uma dose de
100mg/Kg de silimarin por 7 dias. Resultados: O pré tratamento preveniu o aumento dos níveis
séricos tanto de AST quanto de ALT (p<0,05) assim como apresentou uma diminuição do
TBARS (p<0,05) e diminuição da GSH (p<0,05) e aumento da enzima catalase (p<0,05).
Conclusão: Pose-se concluir que o extrato de bagaço de uva Merlot apresentou atividade
hepatoprotetora neste modelo de lesão aguda causada por paracetamol.
Palavras-chave: Medicamentos de venda livre; Estresse Oxidativo; Hepatotoxicidade.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MICROPLÁSTICOS: O QUE SABEMOS SOBRE
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RESUMO
Introdução: Os microplásticos são considerados poluentes emergentes, ou seja, substâncias
potencialmente tóxicas. Recentemente, alguns poucos estudos passaram a relatar a associação
de microplásticos com as mudanças climáticas. Considerando essa abordagem, o objetivo do
presente estudo foi realizar um levantamento científico direcionado à relação entre
microplásticos e mudanças climáticas, relatando quais são os possíveis cenários já detectados.
Metodologia: as buscas foram realizadas nas plataformas SciELO (Scientific Electronic
Library Online) e Elsevier, com uso das palavras-chave microplastics e climate change,
delimitando o período entre 2017 e 2019. Um total de 124 artigos foi retornado. A segunda
etapa permitiu a análise da relação direta entre os termos, restando 22 artigos. Principais
resultados: os estudos apresentam os efeitos das mudanças climáticas no maior espalhamento
de microplásticos, por conta dos eventos extremos; consumo de microplásticos por peixes e
outros organismos marinhos, considerando o efeito da temperatura na digestão e liberação de
substâncias tóxicas; e projeções de alteração no balanço de radiação, em função do aumento
dessas partículas na superfície dos oceanos. Além disso, os estudos recomendam que novas
investigações sobre os microplásticos relacionados com as mudanças climáticas sejam
executadas. Conclusão: com esse levantamento é possível constatar que a relação dos
microplásticos com as mudanças climáticas pode ocorrer de diversas maneiras e conhecê-las é
de fundamental importância para tomada de decisões e formulação de estratégias. O assunto
abordado nesse estudo tem grande apelo social e ambiental. Os dados compilados podem ser
utilizados como ferramenta de divulgação científica e estudos futuros.
Palavras-chave: detritos marinhos, poluição marinha, aquecimento global.
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RESUMO
A utilização de nanotecnologia associada a materiais de uso Odontológico tem por finalidade
melhorar as propriedades mecânicas e físico-químicas dos dentes. O termo nanodentistry já tem
sido utilizado em diversas áreas da Odontologia, dentre as quais destaca-se a Endodontia. A
presença de biofilmes bacterianos é a principal causa das infecções endodônticas primárias e
secundárias. Apesar dos avanços da terapia endodôntica os índices de insucesso ainda são
consideráveis, principalmente nos casos de lesão periapical, em torno de 25%. Neste contexto
o presente estudo, teve como realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a aplicabilidade
das nanopartículas na terapia endodôntica. Nos estudos avaliados observou-se que as
nanopartículas têm sido utilizadas associadas a soluções irrigadoras, a medicações intracanal,
bem como componentes de cimentos obturadores, no intuito de potencializar a ação
antimicrobiana. Dentre os mecanismos de ação antimicrobiana das nanopartículas destacam-se:
a atração eletrostática, a adsorção e a penetração na membrana celular da bactéria. Os estudos
in vitro mostram resultados promissores, entretanto, estudos clínicos devem ser realizados para
avaliar a aplicabilidade futura das nanopartículas.
Palavras-chave: Nanotecnologia. Infecções endodônticas. Odontologia
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RESUMO
Introdução. A profissão de policial militar é considerado de alto risco e de estresse elevado,
podendo afetar o estilo e a qualidade de vida destes profissionais. Objetivo. Avaliar o nível de
atividade física, estado nutricional e qualidade de vida de policiais militares de um município
meio Oeste Catarinense. Método. Participaram da pesquisa 41 policiais militares, 36 do sexo
masculino e 5 do sexo feminino, com idade entre 20 a 60 anos, pertencentes a 3ª Companhia de
Policia Militar do município de Fraiburgo. Foram avaliados o nível de atividade física semanal
(IPAQ-curto), o estado nutricional através do Índice de Massa Corporal (IMC) e a percepção
da qualidade de vida (WHOQOL-bref). Resultados. Os resultados mostraram que 34% dos
policiais militares encontravam-se insuficientemente ativos, 48,8% estavam com sobrepeso e
19,5% apresentavam obesidade nível 1. Os escores dos domínios da qualidade de vida mostrou
que os policiais militares estão insatisfeitos nos domínios físico (52,0) e meio ambiente (60,2)
e satisfeitos nos domínios psicológico (61,9) e relações sociais (70,5). Quando comparados os
domínios de pior escore (físico vs. meio ambiente) e melhor escore (relações sociais vs.
psicológico), houve diferença significativa entre eles (p<0,05). A percepção da qualidade de
vida geral (61,1) mostrou que os policiais estão satisfeitos. Conclusão. Em conclusão, os
policiais militares apresentam altos níveis de inatividade física, sobrepeso e estão satisfeitos
com a qualidade de vida.
Palavras-chave: Segurança pública, Estilo de vida, Saúde.
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RESUMO
Introdução: A pedagogia da alternância é uma alternativa para evasão escolar no meio rural,
dados dão conta de que a taxa de escolarização no ensino médio é cerca de 20% inferior no
meio rural comparada às zonas urbanas. A pedagogia da alternância consiste em tempo escolar,
onde os alunos são mantidos em espaço escolar com aulas em tempo integral e tempo
comunidade, onde passam tempo em sua residência, ajudando a família nas atividades rurais, a
pedagogia da alternância foi recentemente implantada no Curso Técnico em Agroecologia da
Escola de Educação Básica Vinte e Cinco de Maio, escola da rede pública estadual de
Fraiburgo, Santa Catarina. Objetivo: Relatar desafios e adaptações desse método e de suas
potencialidades para promover a educação no campo. Metodologia: A análise baseia-se nas
experiências na escola, serão avaliados os níveis de evasão escolar, procura por vagas,
município de origem dos alunos e porcentagem de alunos provenientes da zona rural.
Resultados: Observou-se nos dados preliminares que o número de estudantes subiu 7% em
relação ao ano anterior, a maioria dos alunos são provenientes de áreas de assentamento de
municípios vizinhos, dados como a evasão escolar serão obtidos no final do ano letivo de 2019.
A experiência aponta a possibilidade de favorecer o desenvolvimento profissional de moradores
da área rural e diminuir a evasão escolar, por promover aprendizagem profissional respeitando
as características dos alunos envolvidos.
Palavras-chave: Agroecologia; Educação; Evasão.
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RESUMO
Introdução - O ordenamento jurídico brasileiro busca consolidar o Estado Democrático
Constitucional de Direito, porém o poder público age contrariamente à tendência de valorização das
garantias fundamentais. O Estado por seus agentes políticos é titular da iniciativa e oportunidade de
inovação da ordem jurídica, construída ao longo do tempo e por sucessivos textos normativos que
levou o Brasil a uma realidade lamentável que consiste no excesso normativo, também chamada
inflação legislativa, aliado à crise de validade material da norma. Objetivos – Apontar a necessidade
de mudança paradigmática no processo de produção legislativa, pois os abalos da economia e da
política refletem no campo jurídico e a produção legislativa não pode afastar o Direito de ideologias
política, sociológica, econômicas, sendo evidente que o Direito precisa da política para renovar-se.
Demonstrar que a Política Jurídica é o mais adequado instrumento de que dispõe o jurista para
reaproximar o Direito dos valores sociais e sua atuação se compromete com os anseios jurídicos
sociais, da qual provém a criação, revogação ou alteração das normas jurídicas. Metodologia – O
problema de pesquisa consiste na investigação de proposta de Política Jurídica que sirva de aporte ao
processo legislativo brasileiro para alcançar o Direito Justo, a partir de estudos em fontes
bibliográficas da doutrina filosófico-jurídica. Principais Resultados - A pesquisa almeja, analisar
criticamente proposta de Política Jurídica, notadamente no campo da produção legislativa, para
elucidar o problema, conferindo maior segurança jurídica aos cidadãos. Conclusão - Embora pareça
inatingível, a consciência jurídica deve buscar formas de diminuir conflitos no campo social,
garantindo a dignidade humana.
Palavras-chave: Inflação Legislativa, Dignidade Humana, Política Jurídica.
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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar protocolos de revascularização pulpar para dentes
com rizogênese incompleta e necrose pulpar. O estudo caracterizou-se como uma revisão de
literatura, onde foram investigadas as principais bases científicas Science Direct, PubMed,
BIREME, LILACS, IBECS, SCIELO utilizando-se como palavras-chaves: Regeneração
pulpar, Revascularização pulpar, Rizogênese incompleta, Endodontia. Considerou-se como
critérios de inclusão para seleção dos artigos: Estudos clínicos, relatos de caso, estudos em
animais que avaliassem protocolos de regeneração pulpar. Livros, teses, dissertações e notas
editorais foram excluídas. Utilizou-se como intervalo de tempo os anos entre 2000 a 2017,
escritos em idioma português, espanhol e inglês e que tivessem o acesso online. Primeiramente
os artigos foram selecionados pelo título e resumo. Aqueles que atendiam aos critérios de
inclusão foram avaliados na íntegra. Inicialmente foram localizadas 87 referências. Destas,
obteve-se acesso online de 40 artigos. Observou-se que a maioria dos artigos são relatados de
caso, seguidos por estudos clínicos e estudo em cães. Em relação aos procedimentos clínicos
há uma predominância pelo emprego do hipoclorito de sódio em maiores concentrações (5-6%)
associado ao EDTA. Como medicação intracanal, preferência pela pasta-triantibiótica entre 3060 dias. Após o uso da medicação intracanal, indução do sangramento para formação de
coagulo, selando com MTA e Resina Composta. Aproximadamente 90% dos casos de pacientes
jovens, com ápice aberto, diagnóstico de necrose pulpar que utilizaram este protocolo,
obtiveram sucesso, demonstrando que a revascularização pode ser um tratamento efetivo para
pacientes nestas condições.
Palavras-chave: Regeneração pulpar. Revascularização pulpar. Rizogênese incompleta.
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ABSTRACT
Brazilian pine seeds or pinhão (Araucária brasiliensis) is composed by husk and endosperm
(intern fraction), and their starch is a great source of complex carbohydrate with high industrial
potential. New products from pinhão can increase the local production, getting better their
specie conservation. The aim of this study was to extract and characterize the starch from
pinhão endosperm. Brazilian pine seeds were collected in the rural area of Urupema City, and
the husk was manually separated from the seeds. Starch was extracted from endosperm, and the
yield and physicochemical characteristics were determined. The yield of the starch isolation
process was 13.04% in relation of all pinhão mass (husk and endosperm). Already, in relation
to crude endosperm the yield obtained was 20.16%, similar values are found in the literature.
Pinhão starch had the following physicochemical composition: 9.37 ± 0.01 g of moisture/100g,
0.17 ± 0.04 g of ashes/100g, 0.30 ± 0.13 g of lipids/100g, 0.29 ± 0.06 g of proteins/100g, 89.89
± 0.25 g of carbohydrates/100g, pH of 6.19 ± 0.07 and total acidity of 0.07 ± 0.01 g of citric
acid/100g. The results obtained were consistent with the literature, since it is expected that after
starch extraction, the carbohydrates will be the resulting macronutrient fraction, mainly
amylose and amylopectin. So, the extraction of the Brazilian pine seeds starch is important to a
future application, for example, digestibility studies, formulation of biodegradable films and
even the profile of amylose and amylopectin present in the starch.
Key-words: pinhão, starch, extraction, characterization.
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RESUMO
Metais pesados estão presentes na natureza em concentrações naturais, porém seu aumento
pode se dar por atividades antrópicas. A contaminação de solos com metais pesados pode
ocasionar inúmeros problemas de saúde na população, uma vez que o solo serve como meio
básico para a sobrevivência, desde o plantio de alimentos até a construção de residências. A
Resolução nº 420 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 8º determina que os
Estados e o Distrito Federal estabeleçam valores de referência para 20 metais pesados em solos.
Esses valores são baseados na concentração natural dos mesmos. Esses valores de referência
então, podem ser utilizados na identificação de áreas contaminadas. Um desses metais é o
cobalto, o qual pode ter sua concentração aumentada em solos por atividades como aplicação
de lodo e fertilizantes fosfatados, descarte de resíduos e atividades como mineração e fundição.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar os teores naturais de cobalto nos
horizontes superficiais (horizontes A) de 11 perfis de solos representativos das encostas
basálticas do oeste e meio oeste de Santa Catarina. A metodologia de digestão utilizada foi a
EPA 3050B, em bloco digestor, e os teores foram determinados por espectrometria de emissão
ótica com fonte de plasma acoplado indutivamente. Os teores de cobalto encontrados variaram
entre 27,60 mg kg-1 (Nitossolo de Luzerna) e 141,35 mg kg -1 (Chernossolo de Ipira). As
concentrações naturais encontradas neste trabalho poderão ser utilizadas no estabelecimento de
valores de referência para solos e posteriormente na identificação de áreas contaminadas.
Palavras-chave: Qualidade dos Solos, Concentrações Naturais, Metal Pesado.
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RESUMO
Introdução: O uso de sistemas integrados de produção agropecuária que combinam diversas
espécies (e.g. pasto e árvores) apresentam maior estabilidade produtiva, econômica e ambiental.
Contudo, para manter o sistema de forma equilibrada, é essencial compreender os processos de
interação entre sombra e o manejo da pastagem. Objetivo: Avaliar o comportamento da
missioneira-gigante em ambiente sombreado e condições de manejo, utilizando a análise de
componentes principais para caracterizar as relações entre as variáveis. Método: A missioneiragigante foi cultivada em vasos com redução de 50% da luminosidade produzida por ripados
(simulação de um ambiente com árvores). Os tratamentos consistiram na combinação alturas
de corte (15, 25, 35 e 45cm), severidades de desfolha (20, 40, 60 e 80%), no sol e sombra, em
delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições. Foram avaliadas características
morfológicas, índice de área foliar (IAF) e interceptação luminosa (IL). Resultados: O
comportamento das variáveis foi mais fortemente influenciado pela restrição luminosa do que
o manejo. Os dois primeiros componentes principais explicaram juntos 56,91% da variabilidade
dos dados. O efeito de sombreamento alterou as características estruturais da pastagem,
reduzindo a densidade de perfilhos (relacionado ao componente 2), aumentando o ângulo foliar,
comprimento da bainha e perfilho estendido (relacionado ao componente 1). Apesar destas
alterações, o IAF e IL foram maiores no sol. Conclusão: O manejo teve efeito mais
pronunciado na redução da densidade de perfilhos, principalmente nos níveis de desfolha mais
severos. Para estabilidade produtiva em ambientes sombreados é necessário controlar o nível
de sombra, aliado ao manejo adequado do pasto.
Palavras-chave: Produção animal, qualidade e quantidade de luz, dossel forrageiro.
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RESUMO
Introdução: A homeopatia é uma terapêutica não residual, consagradamente utilizada para
humanos e animais. Estudos recentes demonstram o alto potencial no tratamento de plantas e
ambientes. Objetivo: Disponibilizar indicações de preparados homeopáticos, em base a
experiências práticas relatadas e literatura recente. Metodologia: Foi consultada literatura
cientifica nacional e internacional e relatos de experiências práticas, sumarizando as indicações
mais frequentes localizadas nessa busca. Principais resultados: Homeopatias recomendadas,
de várias fontes e utilizadas em viveiros e jardins no tratamento de plantas ornamentais e hortas
domésticas, incluem: Arnica montana, lesões por poda, granizo e vento, transplante; Apis
melifica, plantas sensíveis ao calor, repele vespas e moscas, mas pode causar aborto evitandose na floração; Alumina, solos ácidos, com baixo pH, intoxicados por alumínio; Belladona,
ferrugens, formigas e queimaduras solares, plantas sensíveis a estresse hídrico; Cuprum
metallicum, plantas intoxicadas por produtos à base de cobre; Helix tosta, controle de caracóis
e lesmas; Nux vômica, desintoxicar plantas e ambientes, controlar ácaros; Rhus toxicodendron
e Natrum muriaticum, plantas sensíveis a seca, desidratadas; Silicea e Sulphur são tônicos, que
estimulam a resistência da planta a doenças e pragas; Thuja occidentalis, controle de doenças
fúngicas e dano causado por tempo úmido e frio; Pulsatilla, estimula a frutificação, hortaliças
com a produção prejudicada pela falta de ventilação; Staphysagria, controle de pulgões,
nematóides e ácaros. Estimula a frutificação. Conclusão: A literatura corrente em homeopatias
para plantas dispões de ricas informações para pronto uso em jardins e hortas domésticas, com
potencial para substituir intervenções fitossanitárias de risco, como são os agrotóxicos.
Palavras-chave: saúde vegetal; uso doméstico; agroecologia.
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AGRICULTURA ORGÂNICA DE BASE FAMILIAR: EXPERIENCIA COM BASE
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RESUMO
Introdução: A agricultura orgânica do Panamá está inserida nos sistemas de produção
tradicionais e familiares. Esses sistemas têm se mostrado eficientes para a produção e acesso
permanente de alimentos de acordo com as necessidades das comunidades envolvidas. A
regulamentação da agricultura orgânica panamenha teve inicio no ano 2002. No entanto, a
prática desse sistema de cultivo vem se mantendo desde os tempos pré-colombianos. Objetivo:
Apresentar as características da agricultura panamenha de base familiar e orgânica. Método:
Utilizou-se uma revisão sistemática de artigos científicos e relatórios de instituições públicas e
Organizações não governamentais (ONG). Resultados: A agricultura orgânica panamenha está
regulamentada pela Lei 08 de 24 de janeiro de 2002. Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento Agrícola do Panamá (MIDA), há 2.300 produtores orgânicos e destes, 85%
no cultivo de cacau (Theobroma cacao) em sistemas agroflorestais. Os demais, 15% são
produtores de café e hortaliças. A produção de cacau é desenvolvida, principalmente, em
sistemas agroflorestais por famílias camponesas e caracterizam-se por apresentar diversidade
de espécies cultivadas dentro de uma mesma área de cultivo, que garantem parte do
autossustento e contribuem para entrada de dividendos pela venda ao mercado em áreas
urbanas. Conclusão: Tanto a oferta quanto à demanda por produtos orgânicos no Panamá vêm
crescendo nos últimos anos, mas os agricultores orgânicos ainda precisam de mais apoio de
instituições públicas e privadas para acessar mercados nacionais e internacionais.
Palavras-chave: Agroecologia, mercado, cultivo.
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RESUMO
Introdução: Os medicamentos veterinários são utilizados para o controle de parasitoses em
animais domésticos, porém se usados de maneira inadequada podem ocasionar efeitos
negativos aos animais. E consecutivamente, provocar toxicidade ambiental, especialmente
quando expostos ao ambiente, podem ser liberados no solo ou até mesmo lixiviados em água
superficiais, afetando diretamente organismos não alvo Objetivo: Avaliar a toxicidade
ambiental do medicamento veterinário com o princípio ativo amitraz através de testes
ecotoxicológicos de padronizados pela ISO 11267 (1999) sobre a sobrevivência e reprodução
dos artrópodes Folsomia candida. Método: Os organismos testes foram os colêmbolos F.
candida. Utilizaram-se 10 indivíduos com idade entre 10 – 12 dias. No Solo Artificial Tropical
– SAT foram adicionadas seis doses do composto químico amitraz (0; 0,37; 1,87 ,3,75; 18,75 e
37,50 mg kg-1). O delineamento experimental foi inteiramente aleatorizado com cinco
repetições e os dados de reprodução foram submetidos a ANOVA, seguidos de teste de Dunnett
(p<0,05). Resultados: A adição de doses crescentes de amitraz não afetou a sobrevivência dos
indivíduos adultos, porém a reprodução dos organismos foi afetada a partir da primeira dose
testada em SAT. Conclusão: O amitraz, embora não apresentando efeitos na sobrevivência de
adultos, apresentou toxicidade elevada na reprodução dos colêmbolos da espécie F. candida,
evidenciando o risco ambiental que o medicamento pode ocasionar ao ambiente.
Palavras-chave: artrópodes do solo, medicamento veterinário, toxicidade ambiental
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RESUMO
Introdução: O crescimento industrial tem o potencial de revolucionar o setor agrícola com
novas ferramentas para o aumento da produtividade das culturas, que inclui o uso de nutrientes
eficientes na forma de nanopartículas. Objetivo: Avaliar a aplicação de nanopartículas de
óxido de magnésio (NP-MgO) em Latossolo Vermelho distroférrico (LVd) sobre a
sobrevivência de minhocas (Eisenia andrei). Métodos: O ensaio foi conduzido seguindo as
recomendações da ISO 11268-2 (1998). Foi utilizado um LVd coletado no município de
Chapecó – SC (0 – 0,2 m), não antropizado e sem históricos de uso agrícola. O solo foi seco a
55º em estufa e tamisado em malha de 2mm. O pH do solo foi corrigido para 6,0±0,5 e a
umidade ajustada para 60% da máxima capacidade de retenção de água. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo os tratamentos: 25; 50;
100; 200 e 400 mg/kg de solo de NP-MgO, acrescido do tratamento controle sem aplicação da
NP. O ensaio foi conduzido na temperatura 20±2 ºC e fotoperíodo de 12:12 (claro/escuro) por
28 dias. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA One-way), seguido
pelo teste Dunnett (p < 0,05). Resultados: O teste cumpriu os critérios de validação segundo
normas ISO com taxa de letalidade < 20% (1%) e coeficiente de variação <30% (5,71%). Não
foram observados efeitos significativos da aplicação de NP-MgO sobre a sobrevivência das
minhocas (p > 0,05). Conclusão: A aplicação de NP-MgO não afeta a sobrevivência das
minhocas nas concentrações testadas.
Palavras-chave: Ecotoxicologia terrestre, fauna edáfica, nanotecnologia.
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RESUMO
Introdução. A tolerância ao frio é um atributo de interesse em espécies forrageiras perenes de
verão, pois permite estender o pastejo até o vazio forrageiro de outono. Missioneira-gigante
(Axonopus catharinensis VALLS., Poaceae) é uma forrageira utilizada por pecuaristas do sul
do Brasil e Argentina, com elevada produção de forragem e tolerância a fatores abióticos como
o frio. Objetivo. Avaliar a tolerância a geadas de treze acessos de A. catharinensis do programa
de melhoramento de plantas forrageiras da Epagri. Método. Escala de notas variando de 1 (sem
dano) a 9 (morte da planta), adaptada da European Weed Research Council (EWRC), foi
utilizada como índice de avaliação dos danos por geadas. Parcelas de acessos triploide e
hexaploides foram estabelecidas nas Estações Experimentais da Epagri de Lages, Campos
Novos e Canoinhas. No primeiro ano de avaliação do experimento, o acompanhamento foi
realizado semanalmente entre os meses de junho a setembro de 2018. Principais resultados.
Nas parcelas experimentais de Lages e Canoinhas não foram constatadas diferenças entre os
acessos de missioneira-gigante e o índice médio foi 5, com observação de necrose parcial de
parte das folhas. Em Campos Novos, o acesso híbrido triploide de missioneira-gigante
apresentou índice médio igual a 6,6, com necrose em mais de 50% das folhas e brotos, e foi
menos tolerante às geadas que cinco dos acessos hexaploides, os quais tiveram necrose em
menos de 50% das folhas. Conclusão. Acessos poliploides de missioneira-gigante podem ser
selecionados para desenvolvimento de cultivar com maior tolerância ao frio.
Palavras-chave: missioneira-gigante, poliploidia, geada.
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AVALIAÇÃO DO DANO DA MOSCA-MINADORA, Liriomyza sp. (DIPTERA;
AGROMIZIDAE) EM CEBOLINHA VERDE
Ildelbrando Nora¹*, Marcelo Mendes Haro¹, Euclides Schallenberger¹, Rafael Ricardo Cantú¹,
Morgana Lazzari², Rafael Gustavo Ferreira Morales¹
¹ Epagri - Estação Experimental de Itajaí, Rodovia Antônio Heil, N° 6800 - Km 6 - CEP: 88318-112,
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SC.

RESUMO
Introdução: As moscas-minadoras do gênero Liriomyza sp. (Diptera; Agromyzidae) figuram
como pragas de diversos cultivos agrícolas, distribuídas em 376 espécies neste gênero. Em
relação às cebolinhas, as posturas são endofíticas e as larvas se alimentam do tecido vegetal,
formando galerias no parênquima foliar o que resulta em importante dano econômico. Para o
controleda praga, executam-se até duas pulverizações semanais de inseticidas compostos por
piretróides, sem avaliar o nível de dano. Objetivo: Avaliar o dano da mosca-minadora em
plantas adultas de cebolinha submetidas ou não ao controle químico. Método: Foram realizadas
amostragens dos danos em lavoura comercial cultivada em canteiros (40m x 1,20m), com
plantas adultas de cebolinha, formando touceiras dispostas a 0,25m entre elas, as quais
receberam duas pulverizações semanais de inseticidas do grupo químico dos piretróides. A
parcela testemunha, sem inseticida, constou dos últimos 10m de canteiro. O total de bulbos
sadios e atacados foi avaliado em 4 plantas/ponto em cada tratamento, num total de 8 pontos na
lavoura. Resultado e discussão: No tratamento com inseticida, verificou-se o dano médio em
18,26 ± 1,24% das folhas enquanto na testemunha, o dano foi de 11,94 ±1,16%. O menor dano
constatado na parcela testemunha possivelmente ocorreu devido à ação de parasitóides da
famíliaBraconidae sobre a praga. Isso indica ineficácia do controle químico e interferência no
controle biológico natural do ambiente. Conclusão: Novas metodologias devem ser
empregadas no manejo integrado desta praga, evitando a aplicação de piretróide de maneira
desnecessária.
Palavras-chave: amostragem de dano, manejo de pragas, Braconidae

58
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RESUMO
Introdução: A mosca-minadora tornou-se problema na produção de alface. Esse inseto coloca
seus ovos nas folhas baixeiras, de onde eclodem larvas que se alimentam do tecido vegetal,
formando galerias irregulares no parênquima foliar. Em todo o ciclo da cultura ocorrem danos
nas folhas, as quais são retiradas antes da comercialização. Este processo demanda mão de obra
e onera o sistema produtivo. Para controlar a praga, alguns agricultores executam até duas
pulverizações semanais de piretróides, sem avaliar o nível de dano. Objetivo: Avaliar o dano
da mosca-minadora em plantas adultas de alface submetidas ao controle químico. Método:
Amostragem de danos em lavoura comercial cultivada em canteiros (90m x 1,20m), com
plantas adultas de alface americana, dispostas a 0,25m entre elas, as quais receberam duas
pulverizações semanais de inseticidas do grupo químico dos piretróides. O total de folhas sadias
e atacadas foi avaliado em duas datas, amostrando-se 4 plantas/ponto, num total de 9 pontos na
lavoura. Resultado e discussão: Verificou-se o número médio de 31 folhas por planta, das
quais 11,7 estavam atacadas e passíveis de serem descartadas. Isso indica que o controle
químico não está sendo efetivo conforme o esperado. O controle biológico natural surge como
alternativa, frente à ineficácia dos produtos químicos no controle desta praga, uma vez que
existe intensa atividade de parasitóides da família Braconidae, inimigos naturais da praga, em
lavouras sem aplicação de inseticidas. Conclusão: Demanda-se desenvolvimento de novas
estratégias de controle desta praga, principalmente aquelas baseadas no controle biológico.
Palavras-chave: amostragem de dano, manejo de pragas, controle químico, Braconidae
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RESUMO
Introdução: As mudanças climáticas podem alterar as características do solo, modificando a
provisão de serviços e a regulação dos ecossistemas. O objetivo deste estudo foi avaliar
características de resistência e capacidade de resiliência em solos de plantio direto (PD) e
integração lavoura - pecuária (ILP) submetidos a regimes extremos de chuvas (seca e excesso).
Métodos: O ensaio foi realizado em mesocosmo do tipo Terrestrial Model Ecosystem (TME)
onde foram simulados três regimes hídricos correspondentes a condições de chuvas normais,
de seca e de inundações temporárias durante 3 meses (tempo 1 – resistência) seguidos de 3
meses de chuvas normais (tempo 2 – resiliência). Os TME foram coletados no municipio de
Campo Belo do Sul – SC em um Nitossolo Bruno; semeado milho (Zea mays), com
delineamento inteiramente casualizado com 6 repetições. Foram avaliados a estabilidade de
agregados, decomposição da serapilheira, carbono orgânico total (COT) e microbiano (CMic).
Resultados e discussão: Os regimes de chuvas influenciaram a estabilidade de agregados para
o tempo 1, no regime de inundação para o PD (5,47) e ILP (5,42), comparando-os com a seca
e a chuva normal, no mesmo sistema de uso do solo. A decomposição da serapilheira variou
no ILP, na precipitação de inundação temporária (64,6 %) comparando-o a seca (52,9 %) e o
regime de chuva normal (52,3 %). O COT não diferiu e o CMic diferiu no período de
resistência para o PD sendo maior para o regime de chuva normal (135,57 µg C g-1) e menor
para a inundação temporária (73,33 µg C g-1).
Palavras-chave: Terrestrial Model Ecosystem, sistemas de uso do solo, chuvas.
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RESUMO
O capim-annoni (Eragrostis plana Ness), é considerada a principal invasora de pastagens no
Sul do Brasil e são escassas as informações sobre a dispersão no Estado. Um formulário semi
estruturado (Google Formulário®) foi aplicado, com o objetivo de levantar informações e
entender o processo de disseminação da invasora. Foram obtidas 241 respostas, de técnicos,
estudantes e produtores do setor agropecuário (CAAE 94070818.2.0000.0118). As respostas
abrangeram 103 municípios. Do universo amostral, 69,70% reportaram a presença de E. plana,
demonstrando ampla distribuição no Estado. As demais respostas, 30,3%, não conhecem a
espécie, o que pode incorrer em uma presença maior. Uma pergunta englobou se há danos em
áreas de cultivo e pasto, 47,3% responderam que não há problemas; 33,3% dos entrevistados
relatam problemas apenas em pastagens, 16% em ambas, e 3,3% responderam haver problemas
apenas em cultivos. A estimativa de invasão por E. plana em pastos cultivados no intervalo de
1 a 10% da área foi de 42,2% das respostas. O intervalo de 11 a 20% foi de 12,3%, e 29,9% não
sabem a percentagem de ocupação da área. Os demais intervalos de ocupação somaram 15,6%.
O presente estudo apontou a ampla dispersão de E. plana nas áreas de pastagens como em áreas
de cultivo. Apesar da ocupação das áreas ainda serem baixas, sua presença associada ao alto
potencial dispersivo representa risco de dominar a comunidade vegetal, e inviabilizar
rapidamente áreas produtivas de pastagens destinadas à pecuária.
Palavras-chave: Annoni, ocorrência geográfica, planta indesejável.
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RESUMO
Introdução: A preservação ambiental se faz importante devido ao crescimento populacional,
que demanda de maior volume de alimentos, minimizando os danos ao meio ambiente.
Conhecer as características da região de produção se faz importante para planejar as práticas
que melhor se adequam, sem causar prejuízos ambientais. Objetivo: Caracterizar uma
microbacia hidrográfica, descrevendo suas características e possíveis adequações ambientais.
Método: O estudo de caracterização da microbacia foi realizado no ano de 2017, no município
de Itapiranga, localizado no extremo oeste do estado de Santa Catarina - Brasil, mapeando a
área total e discriminando as áreas de vegetação nativa, uso agrícola e áreas de preservação
permanente (APP). Principais resultados: A microbacia do Arroio Santa Fé pertencente ao
bioma Mata Atlântica, com vegetação típica da Floresta Estacional Decidual, com área total de
668 hectares, apresentou 81 imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
localizados totalmente ou parcialmente nos limites topográficos da microbacia. Apesar de
possuir o mínimo exigido pela legislação ambiental do percentual total da microbacia ocupada
por vegetação nativa, existem áreas de APP’s para serem recompostas para atender o mínimo
exigido pela legislação ambiental brasileira, baseada na Lei 12.651/2012. Devido a décadas de
forte exploração agrícola se faz importante o planejamento de recuperação das áreas
degradadas. Conclusão: As características atuais da microbacia são oriundas da forte ação
antrópica. É necessária a recomposição das APP’s para atender a legislação ambiental
brasileira.
Palavras-chave: Produção agropecuária, Preservação Ambiental, Sustentabilidade.
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RESUMO
Introdução: Tendo em vista sua elevada produção, principalmente no Oeste Catarinense, a
aplicação de dejetos líquidos de suíno (DLS) como fertilizante representa uma das principais
alternativas como destino deste resíduo, sendo comumente empregado como adubo orgânico
para culturas de grãos e/ou pastagens. Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar
o efeito da utilização de diferentes doses de nitrogênio (N) aplicadas sob a forma de DLS e
fertilizante mineral sobre a biomassa microbiana do solo (CBM) em Sistema de Plantio Direto
de longa duração (21 anos). Método: O estudo foi realizado no ano agrícola 2017/2018, na área
experimental da EPAGRI/CEPAF/CHAPECÓ. O delineamento experimental foi o de blocos
inteiramente casualizados (n=3) avaliando doses de N (0, 60, 120, 180 e 240 kg de N ha -1)
provenientes do DLS e da adubação mineral (NM = ureia), na cultura do milho (Zea mays L).
A determinação do CBM foi realizada através do método de fumigação – extração. Os dados
foram submetidos a análises de variância e quando significativas, as médias foram comparadas
pelo teste LSD (P< 0,05). Resultado: Houve diferença significativa entre os tratamentos, com
os maiores valores de CBM encontrados no tratamento com DLS na maior dose aplicada (240
kg de N ha-1), enquanto o menor CBM foi encontrado para o tratamento testemunha sem
aplicação de N. Conclusão: O DLS promove um incremento à biomassa microbiana
significativamente superior a utilização da adubação mineral.
Palavras-chave: Adubação orgânica, adubação mineral, dejeto.
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RESUMO
Introdução: A disponibilidade de água para as plantas e a forma de aplicação dos adubos no
solo (convencional ou fertirrigação) pode afetar a concentração de nutrientes na polpa das
macieiras. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de nutrientes na polpa de
macieiras da cultivar Kinkas em função da irrigação e da forma física de aplicação de adubos
no solo. Método: O experimento foi conduzido na safra 2015/16 em um pomar instalado em
um Cambissolo húmico na Estação Experimental da Epagri, em São Joaquim (SC). Os
tratamentos foram: adubação sólida convencional (ASC); adubação sólida convencional +
irrigação (ASC+I); fertirrigação + irrigação (F+I); e fertirrigação (F). Utilizou-se o
delineamento experimental de blocos ao acaso, com oito repetições. Foram avaliados os teores
de Ca, Mg e K na polpa das maçãs, nas regiões proximal, mediana e distal dos frutos.
Resultados: Os tratamentos com fertirrigação apresentaram os maiores teores de K e Mg (em
média 1378 mg kg-1 e 32 mg kg-1). A maior concentração de Ca foi na região proximal do fruto
(em média 65 mg kg-1) para os tratamentos com fertirrigação. Conclusão: A aplicação de
fertilizantes na forma de fertirrigação proporcionou maiores concentrações dos nutrientes nos
frutos.
Palavras-chave: Malus domestica, análise de polpa fresca, adubação.
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RESUMO
A alface (Lactuca sativa) é uma das hortaliças mais populares e consumidas no Brasil e no
mundo. Além disso, é a terceira olerícola mais produzida no país alcançando cerca de 1,5
milhões de toneladas por ano. O objetivo deste trabalho foi verificar se a produtividade da alface
pode ser melhorada em função de diferentes compostagens orgânicas. Os tratamentos testados
e conduzidos em casa de vegetação foram: T1 - Testemunha (sem adubação); T2 – Composto
Indore (20.000 kg.ha-1 de composto orgânico); T3 – Composto Laminar (10 cm de palha, 5 cm
de esterco bovino e 1 cm de palha); T4 – Composto Laminar + Microorganismos Eficazes (10
cm de palha, 5 cm de esterco bovino, 1 cm de palha laminar e E.M. 1:100) e T5 – Composto
Laminar + Bokashi (2.500 kg.ha -1). Os experimentos foram delineados em blocos ao acaso,
com 4 repetições. Passados 40 dias do transplante, foram avaliados: diâmetro médio da cabeça,
massa fresca e número de folhas. Não houve diferenças significativas considerando p≤0,05,
pela análise de variância. Devido ao ciclo curto da cultura e, ao solo da testemunha ter bons
níveis de fertilidade, dois cultivos não foram suficientes para verificar os efeitos de todos os
tratamentos, especialmente de T4. Contudo, além da compostagem laminar demandar menos
trabalho no seu manejo que o processo Indore, ela também diminui a incidência de plantas
invasoras.
Palavras-chave: agroecologia; compostagem; olericultura.
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RESUMO
Missioneira-gigante (Axonopus catharinensis Valls.) é uma planta forrageira utilizada por
agricultores e pecuaristas do sul do Brasil e da Argentina e que possui atributos positivos como
boa aceitação por ruminantes, boa produção de forragem e tolerância ao frio, a solos ácidos e
ao sombreamento. Marcadores morfológicos permitem acelerar o processo de melhoramento
de plantas forrageiras e, no caso da missioneira-gigante, a seleção de genótipos férteis. O
objetivo do trabalho foi avaliar características morfológicas de sementes de acessos triploide
infértil e hexaploides férteis de missioneira-gigante da Epagri. Amostras de em torno de 100
sementes de 13 acessos de missioneira-gigante, cultivados em parcelas experimentais em
Lages, Campos Novos e Canoinhas, foram avaliadas quanto à área, comprimento e largura.
Adicionalmente, foi estimada a massa de 1.000 sementes. Os dados foram submetidos à análise
de Componentes Principais, formando-se grupos com características próximas por meio do
gráfico Biplot. Os dois primeiros componentes explicaram juntos 97% da variabilidade dos
dados. O primeiro componente foi associado às características de forma da semente, enquanto
o segundo foi associado a massa de 1.000 sementes. As sementes do acesso triploide infértil
tiverem valores menores para o primeiro componente em todos os locais, o que pode ser um
indicativo de que sementes menores estão relacionadas à infertilidade. Sementes coletadas em
Lages apresentaram valores menores para o segundo componente, indicando sementes mais
leves e influência forte do ambiente nesta variável. Conclui-se que características morfológicas
de sementes de A. catharinensis podem ser empregadas na seleção de acessos férteis.
Palavras-chave: Axonopus catharinensis Valls., poliploidia, fertilidade.
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RESUMO
Introdução: A avaliação dos parâmetros do estado de conservação e/ou degradação do solo,
define a qualidade do mesmo. A diversidade microbiana, analisada em solos que passaram por
diferentes manejos agropecuários, estão associados intrinsecamente aos processos ecológicos
no solo. A diversidade vem em forma de índices, devido à dificuldade de avaliação das
complexas vias metabólicas funcionais do estudo de um ecossistema. Com o advento da
biologia molecular, permitiu-se uma nova perspectiva de compreensão mais clara da
diversidade estrutural e funcional dos microrganismos do solo. Objetivo: O objetivo deste
trabalho foi estudar a diversidade microbiana em áreas de pastagem de missioneira-gigante,
(Axonopus catharinensis VALLS.). Método: Foi realizado a extração de DNA dos isolados
bacterianos obtidos nessas áreas e por meio do sequenciamento de amplicons dos produtos do
gene 16S rDNA de cada isolado bacteriano trabalhado. Da coleção de isolados bacterianos da
Estação Experimental da Epagri de Lages (EEL), formada a partir de coletas de solos de áreas
com A. catharinensis VALLS. estabelecidas a mais de três anos, realizou-se o sequenciamento
de 10 isolados bacterianos que apresentaram in vitro, as melhores produções de ácido indol-3acético (AIA). Principais resultados: Encontrou-se os seguintes gêneros: 1Stenotrophomonas, 1-Klebsiella, 1-Achromobacter, 1-Lelliottia, 3-Pseudarthrobacter, 1Pseudomonas, 1-Rouxiella, 1-Raoultella. Resultados mostram alta diversidade de isolados
bacterianos em áreas de A. catharinensis VALLS. Foram encontrados oito gêneros nos 10
isolados bacterianos trabalhados. Conclusão: Os resultados apontam, que os isolados
bacterianos apresentam potencial para estudos futuros, visando gerar metabólitos funcionais
desses microrganismos aplicados à agropecuária.
Palavras-chave: PGPB, Missioneira-gigante, Sequenciamento
Fonte financiadora: Edital MDA/CNPq 2014-8 (Processo CNPq 472977/2014-8)
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RESUMO
Introdução: Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são organismos que, em simbiose
mutualística com plantas, estendem o volume de solo explorado pelas raízes e aumentam a
absorção de água e nutrientes. A seleção e a inoculação de isolados de FMAs podem acelerar a
produção de mudas de espécies florestais com qualidade e garantia de estabelecimento a campo.
Objetivo: Avaliar o efeito da inoculação de FMAs no crescimento e morfologia radicular de
mudas de erva-mate sob diferentes dosagens de fósforo. Metodologia: Plântulas de erva-mate
foram transferidas a solo com níveis de fósforo corrigidos para 0%; 25%; 50%; 100% e 200%
da dose recomendada e inoculadas com os isolados de FMAs Rhizophagus clarus SCT720A ou
Acaulospora colombiana SCT115A. Plantas não inoculadas constituíram o tratamento controle.
Resultados: A intensidade e a freqüência de colonização micorrízica foi maior nas plantas
inoculadas com R. clarus e A. colombiana que o controle. No mesmo sentido, a inoculação dos
FMAs proporcionaram aumento de 80 % no acúmulo de massa fresca de raízes e de mais de
100% na biomassa da parte aérea. Os FMAs também aumentaram a relação parte aérea:raiz das
mudas de erva-mate. Não foi observado efeito significativo das doses de fósforo aplicadas, a
inoculação com os isolados de FMA, reduz a necessidade de adubação fosfatada. Conclusão:
Inoculantes a base de FMAs podem ser uma biotecnologia aplicada no processo de produção
de mudas de erva-mate, reduzindo o tempo de permanência no viveiro.
Palavras-chave: Ilex paraguariensis, micorrizas arbusculares, produção de mudas
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RESUMO
Introdução: As pesquisas envolvendo nanotecnologias vêm se destacando nos últimos anos,
potencializando o consumo de materiais, produtos e processos voltados para áreas que incluem
a agricultura. Objetivo: Avaliar a aplicação da nanopartícula de óxido de magnésio (NP-MgO)
sobre a reprodução de colêmbolos Folsomia candida. Método: O ensaio foi conduzido segundo
a ISO 11267 (1999), em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. Para o
estudo foi utilizado um Latossolo Vermelho distroférrico coletado de 0-0,2 m, sem histórico de
uso agrícola e tamisado (2 mm). O pH do solo foi corrigido para 6,0±0,5 e a umidade ajustada
para 60% da máxima capacidade de retenção de água. Os tratamentos de NP-MgO foram: 25;
50; 100; 200 e 400 mg kg -1 de solo, acrescido do tratamento testemunha sem aplicação da
nanopartícula. Os colêmbolos foram mantidos em temperatura 20±2 ºC e fotoperíodo de 12:12
(claro/escuro) por 28 dias. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA
One-way), seguido pelo teste Dunnett (p< 0,05). Resultados: O teste cumpriu os critérios de
validação. O número de juvenis foi ≥ que 200 indivíduos (média de 699) e o coeficiente de
variação inferior a 30% (2,22%). A NP-MgO foi capaz de afetar significativamente a taxa de
reprodução dos organismos (p< 0,05), causando redução na mesma a partir da concentração de
50 mg kg-1, com valores de CE20 de 166 mg kg-1 solo (IC: 66 – 205 mg kg-1 solo). Conclusão:
A aplicação de NP-MgO apresenta efeito crônico causando a diminuição da reprodução em
colêmbolos.
Palavras-chave: Ecotoxicologia terrestre, fauna edáfica, nanofertilizante.
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RESUMO
O arroz apresenta sensibilidade à ocorrência de altas temperaturas na fase reprodutiva,
principalmente na antese. Temperaturas superiores a 35ºC podem prejudicar a formação e
rendimento dos grãos de arroz. Com isso, objetivou-se avaliar o efeito da temperatura na antese
sobre o gessamento de grãos em genótipos de arroz irrigado. O experimento desenvolveu-se na
Epagri de Itajaí-SC, implantado em baldes e conduzido em casa de vegetação e câmara de
crescimento. O delineamento foi inteiramente casualizado com tratamentos dispostos num
fatorial 5x6x2, com três repetições. O primeiro fator correspondeu aos genótipos avaliados: a
linhagem SC676 e as cultivares Epagri 109, SCS116 Satoru, SCS121 CL e SCS122 Miura. O
segundo fator, às temperaturas submetidas por quatro dias na antese: 42, 40, 38, 36, 34 e 32°C.
Para cada temperatura, teve uma testemunha mantida a temperatura ambiente na casa de
vegetação, correspondente ao terceiro fator. Após colheita, realizou-se a debulha,
descascamento e teste de engenho, para verificar o percentual de gesso nos grãos. Os dados
foram avaliados pela análise de variância, usando o teste F e comparados pelo teste de Tukey e
análise de regressão, ambos ao nível de significância de 5%. As testemunhas não apresentaram
diferença significativa no gessamento de grãos entre os genótipos testados, bem como nas
temperaturas de 38, 36, 34 e 32ºC, indicando que a ocorrência de temperaturas até 38ºC não
interferem no percentual de gesso nos grãos dos genótipos de arroz irrigado. Temperaturas
acima de 40ºC causam maior gessamento nos grãos, tornando-os inadequados e dispensados
pelo comércio.
Palavras-chave: Oryza sativa, Gesso, Calor
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RESUMO
Introdução: O fármaco com o princípio ativo amitraz é utilizado comumente no Brasil para o
controle de parasitas no sistema pecuário, e o seu princípio ativo tem a função de inibir a
liberação de ovos dos organismos alvo do composto químico. No entanto, o uso inadequado
pode provocar efeitos deletérios em organismos não alvo do fármaco, como os da fauna edáfica
do solo, devido ao contato direto no ambiente. Objetivo: Avaliar o efeito da aplicação do
amitraz por meio de testes ecotoxicológicos padronizados pela ISO 16387 (2004) sobre a
reprodução de enquitreídeos Enchytraeus crypticus Método: O solo utilizado foi o Solo
Artificial Tropical – SAT e os organismos testes foram E. crypticus e possuíam clitelo aparente
estando aptos para reprodução. Foram utilizadas seis doses do amitraz (0; 0,37; 1,87 ,3,75;
18,75 e 37,50 mg kg-1). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco
repetições e os dados de reprodução foram submetidos a ANOVA seguidos de teste Dunnett
(p<0,05). Resultados: A aplicação do fármaco a base de amitraz não apresentou redução
significativa na população de juvenis de enquitreídeos E. crypticus no SAT. Conclusão: A
espécie E. crypticus não se mostrou sensível a doses crescentes do fármaco amitraz no SAT ou
seja, sua reprodução não foi afetada.
Palavras-chave: fármaco veterinário, organismos edáficos, toxicidade ambiental.
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RESUMO
Introdução: A cultura da soja exige altos níveis de nutrientes para uma grande produção. Um
dos grandes desafios da atualidade é reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados, e
consequentemente ter-se uma maior qualidade ambiental. Para isso, microrganismos
promotores de crescimento são estudados para que a cultura tenha menor necessidade de
adubação, reduzindo o custo e consequentemente incrementando a produção. O objetivo deste
trabalho foi avaliar número de nódulos, número de nódulos maiores que 2mm, número de
nódulos viáveis e massa de nódulos secos. O experimento foi implantado em Curitibanos-SC.
Método: O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 8 tratamentos e 6 repetições
(5x 5 m). Os tratamentos avaliados foram: T1) testemunha; T2) 100% N, sem inoculação; T3)
Inoculação Padrão na semente; T4) Inoculante AZOTOTAL líquido + TotalNitro líquido; T5)
Pré-produto D + Protetor + TotalNitro líquido; T6) TotalNitro líquido + Pré-produto D +
Protetor no sulco; T7) TotalNitro líquido + Pré-produto F no sulco; T8) TotalNitro líquido +
Pré-produto G no sulco. Os inoculantes foram fornecidos pela Empresa Total Biotecnologia.
Principais resultados: As variáveis número de nódulos e massa de nódulos secos apresentaram
diferenças significativas entre tratamentos, sendo que o T2 apresentou uma média inferior. O
número de nódulos maiores que 2mm e número de nódulos viáveis apresentaram diferenças
entre os tratamentos, sendo que o T3 apresentou uma média de 14,06. Conclusão: Os resultados
obtidos ressaltam a importância da inoculação como uma alternativa sustentável para suprir a
necessidade de nutrientes exigidos pela cultura da soja através da fixação biológica.
Palavras-chave: Inoculação, fertilizantes, soja.
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RESUMO
Os agrotóxicos são desenvolvidos para o controle doenças e pragas de plantas, mas podem ter
efeitos diretos ou indiretos em todos os organismos que entrem em contato aos mesmos. O uso
crescente de pesticidas ao longo das últimas décadas gera preocupações quanto ao potencial
risco para organismos edáficos não-alvo. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do
fungicida Clorotalonil sobre a reprodução de colêmbolos (Folsomia candida) quando expostos
a diferentes doses em solo natural subtropical. O ensaio foi realizado em um Cambissolo (pH KCl
4,1 e 3,8% de matéria orgânica), as doses testadas foram 0, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 150, 200. e
500 mg i.a. kg-1 de solo seco. O ensaio seguiu o protocolo ISO 11267 (1999), com algumas
adaptações para regiões subtropicais, utilizando como controle um solo artificial tropical (SAT)
com 5% de fibra de coco, conduzido em sala com temperatura (25 ± 2 ºC) e fotoperíodo (12 12 horas de luz/escuro) controlado, durante 28 dias. O ensaio atendeu os critérios de validação
do protocolo ISO, os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA One-way)
seguida do teste de Dunnett (p <0,05). A concentração de efeito em 50% da reprodução dos
organismos testados (CE50) foi de 11,27 mg i.a. kg-1 de solo seco, os resultados indicam uma
alta sensibilidade dos colêmbolos ao Clorotalonil, Recomenda-se a realização de novos testes
para outras espécies , estabelecendo doses-limite para que não causem danos a organismos nãoalvo.
Palavras-chave: Ecotoxicologia, Fungicidas, Organismos Edáficos
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ABSTRACT
In view of the degradation of the terrestrial ecosystem due to anthropic activities, it is necessary
to predict and reduce as much as possible the impacts on edaphic biodiversity. The aim of this
study was to assess by testing the toxicity of chlorpyrifos insecticide exposed into different
doses in a subtropical natural soil on earthworms (Eisenia andrei). The assay was performed in
a Cambisol, (pH in KCl 4.1 and 3.8% O.M.) collected in the 0-20 cm layer and the doses tested
were 0, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 50 and 100 mg ai kg -1 dry soil. This test was in accordance with the
ISO 11268 - 2 (1998) protocol with some adaptations for subtropical regions, using as control
tropical artificial soil (TAS) with 5% coconut fiber, a room with temperature and controlled
photoperiod 25 ± 2 ºC, 12-12 hours of dark-light and the test was maintained for 28 days. The
results were submitted to analysis of variance (ANOVA One-way) followed by Dunnett's test
(p < 0.05), in the statistical software Statistica 7.0 Statsoft (2004). The results show a significant
effect at doses 50 and 100 mg ai kg-1 compared to the control soil. The Eisenia andrei
earthworms showed sensitivity to the insecticide chlorpyrifos. It is necessary to test with
another species of organisms and thus the establishment of threshold doses of the insecticide
tested and so do not pose risks to the edaphic environment. It is also suggested to test in other
tropical or subtropical soils.
Key-words: Soil Ecotoxicology, Insecticides, Soil Fauna.
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RESUMO
A produção de soja (Glycine max) é altamente dependente de nitrogênio e seu fornecimento é
feito através da fixação biológica por rizóbios. Entretanto, outras espécies bacterianas podem
ser utilizadas para otimizar ainda mais este processo, bem como formas de aplicação, visando
sempre um método de produção resiliente em interesse do bem estar ambiental. O objetivo
desse trabalho foi analisar o efeito de estirpes e métodos de aplicação alternativos na cultura da
soja. O experimento foi implantado em Curitibanos-SC, na safra 2018/2019, em delineamento
experimental de blocos ao acaso com nove tratamentos e 6 repetições: T1: testemunha; T2:
100% N; T3: Inoculação Padrão na semente; T4: Inoculantes AZOTOTAL + TotalNitro,
líquidos; T5: Pré-produto A + TotalNitro líquido; T6: Pré-produto B + TotalNitro líquido; T7:
TotalNitro líquido + Pré-produto B + Protetor no sulco; T8: TotalNitro líquido + Pré-produto
C + Protetor no sulco; T9: TotalNitro líquido + Pré-produto A em V3. A adubação de cobertura
foi reduzida para 75% em todos os tratamentos de inoculação. Os inoculantes foram fornecidos
pela empresa Total Biotecnologia. Os dados foram analisados pela ANOVA e teste Scott-Knott
(p<0,05). O número de nódulos não apresentou efeito dos tratamentos. O número de nódulos
maiores de 2 milímetros e número de nódulos viáveis foram maiores em T9, T1 e T5,
sequencialmente. Em relação a massa de nódulos secos, as maiores médias foram observadas
em T9, T4 e T1. Com base nos resultados obtidos, destaca-se a importância da inoculação em
prol da cultura em remuneração de uma melhor fixação biológica.
Palavras-chave: nitrogênio, inoculação e soja.
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RESUMO
Introdução: O uso de cerca elétrica na contenção de bovino e a preocupação com o conforto
animal são cada vez mais frequentes. O sombreamento de pastagens com estacas gigantes
oferece a vantagem de não dispensar o isolamento da área, oferecer suporte da cerca elétrica e
madeira à propriedade rural. Objetivo: Avaliar estacas das espécies Salix nigra, S. smithiana e
S. x rubens como mourões-vivos e isoladores dos tipos roldana, “W” e “parafuso” na instalação
de cercas elétrica para manejo de bovinos. Método: Estacas gigantes (2,5-15 cm x 290 cm)
foram plantadas em linha, alternadamente, em covas de 70cm de profundidade, à semelhança
da fixação de palanques de cerca, em espaçamento de 4m entre plantas, de 17 à 23/08/2016.
Foram utilizados arames eletrificados às alturas de 40cm, 70cm e 110cm sorteando-se os
isoladores. A proporção dos isoladores que permaneceram fixos foi analisada com modelo
binomial, com ambiente R. Resultados: Todos os isoladores permitiram segurar as cercas por
pelo menos dois anos, em todas as espécies. Após 856 dias da instalação dos isoladores apenas
6,45% e 4,76% haviam caído na altura de 40cm e 70cm, respectivamente, não sendo observada
diferença entre os tipos de isoladores. Na altura 110cm o único isolador que apresentou queda
foi o tipo “roldana” (6,98%). Em todos os casos o tempo médio de vida dos isoladores foi
superior a 600 dias. Conclusão: Estacas das espécies avaliadas como mourões-vivos e
isoladores testados viabilizam a instalação de cercas elétrica para manejo de bovinos.
Palavras-chave: Estacas gigantes, cerca elétrica, isoladores.
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RESUMO
Introdução: A análise financeira das atividades agropecuárias é uma ferramenta de grande
importância para a gestão de uma propriedade, trazendo ao agricultor uma compreensão mais
ampla dos custos e permitindo um melhor reconhecimento da produção agrícola. Objetivo:
Avaliar o custo de produção da cultura da cebola em uma área de 6,5 hectares. Método: O
estudo foi realizado com base em dados coletados de uma propriedade agrícola do município
de Ituporanga – SC na safra 2017/18. Realizou-se o levantamento dos itens de custo mediante
notas fiscais, classificando-os quanto ao ciclo (implantação e desembolso), objeto de custeio
(direto e indireto) e produção (fixo e variável). A análise dos dados obtidos foi realizada com o
auxílio de uma planilha eletrônica. Resultados: A produção obtida na propriedade durante essa
safra foi de 195.000 kg de cebola e o custo total de R$ 180.427,55. Sendo o preço de venda R$
1,05/kg, a receita foi de R$ 204.750,00, com lucro final de R$ 24.322,45. Conclusão: O
presente estudo de caso demonstrou a viabilidade econômica da atividade na propriedade.
Palavras-chave: Allium cepa, Gestão agropecuária, Custo fixo.
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RESUMO
Introdução: Em pomares de macieira implantados a adubação fosfatada é realizada sobre a
superfície do solo e sem incorporação. Porém, a maior parte do fósforo (P) aplicado pode ser
adsorvido com alta energia de ligação à colóides do solo, diminuindo a sua disponibilidade às
macieiras o que, por consequência, diminui a probabilidade de respondas das plantas. Objetivo:
O estudo objetivou avaliar, em experimento de longa duração, a resposta à adubação fosfatada
da macieira cultivado na região Sul do Brasil. Método: O experimento foi conduzido em um
pomar comercial na safra 2018/19, no município de São Joaquim (SC), implantado em 2004
com a cultivar ‘Fuji’.Os tratamentos consistiram de doses de P (0, 40, 80 120 e 160 kg ha -1 de
P2O5), aplicadas na forma de superfosfato triplo, sobre a superfície do solo, sem incorporação,
junto à linha de plantio. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com cinco
repetições. Amostras de folhas foram analisadas quanto ao teor de P e na colheita, foram
contados os números de frutos por planta e calculada a produção por planta. Resultados: O teor
médio de P nas folhas foi de 2,41g kg-1, não diferindo entre os tratamentos. A adubação
fosfatada também não afetou o número de frutos por planta, a massa de frutos e a produtividade
de frutos da macieira. A baixa resposta das macieiras ao P adicionado pode ser atribuída as
reservas de P no interior da planta, a mineralização de P orgânico e à ciclagem de P no interior
do pomar.
Palavras-chave: nutrição de plantas, fósforo, número de frutos
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RESUMO
Introdução: A dinâmica biológica do solo é constantemente perturbada por ações antrópicas,
algumas das quais impactantes na degradação e redução de sua fertilidade natural. A qualidade
edáfica está relacionada com a biota em atividade, que favorece a ciclagem da matéria orgânica
e sua mineralização com resposta positiva na produtividade dos cultivos e qualidade ambiental.
A teoria bioenergética afirma que comunidades microbianas expostas a perturbações, sofrerão
alterações em seus processos metabólicos necessários à manutenção celular, como a respiração.
Objetivo: Desenvolver projeto de pesquisa para estimar o impacto biológico da aplicação de
preparados homeopáticos no solo. Metodologia: O projeto está sendo desenvolvido com a
medição da respiração microbiana do solo, pelos teores de CO2 produzido por microrganismos,
em amostras oriundas de diferentes tratamentos homeopáticos no solo. Solo foi submetido ao
aquecimento e homogeneidade de partículas, que tem sido descrito como fatores que diminuem
os atributos qualitativos do solo. Após a distribuição dos solos em 5 blocos, os tratamentos
foram: (a) água potável, (b)Carbo vegetabilis 30CH e húmus, (c) húmus, (d) Carbo vegetabilis
30CH. Resultados: Observou-se nos dados preliminares que, após 24 horas de incubação, (a)
água potável foi de 0,0450 𝑚𝑔𝐶𝑂2 ∙ 𝑔−1 𝑑𝑚. 24ℎ−1 , (c) húmus - 0,0714 𝑚𝑔𝐶𝑂2 ∙
𝑔−1 𝑑𝑚. 24ℎ−1 , (d) Carbo vegetabilis 30CH - 0,1779 𝑚𝑔𝐶𝑂2 ∙ 𝑔−1 𝑑𝑚. 24ℎ−1 e (b) Carbo
vegetabilis 30CH associado ao húmus - 0,3344 𝑚𝑔𝐶𝑂2 ∙ 𝑔−1 𝑑𝑚. 24ℎ−1 . A associação de
preparados homeopáticos com húmus é promissora para contribuir com a ativação de
microrganismos e restabelecer a qualidade e fertilidade natural dos solos, que dependa da
atividade biológica do mesmo.
Palavras-chave: Agroecologia; Solos; Ambiente.
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RESUMO
Introdução: O isolamento da APP geralmente é realizado com uso de madeira tratada. Uma
alternativa de menos riscos ambientais é o uso de mourões-vivos, que colaboram no
fornecimento de madeira. Objetivo: Avaliar as espécies: Salix nigra (nigra), S. smithiana
(smith) e S. x rubens (vime) como mourões-vivos, com e sem utilização de subsolagem na linha
de plantio. Método: estacas gigantes (2,5-15cm x 290cm) foram plantadas em linha, em
espaçamento de 4m entre plantas, com ou sem subsolagem, a 40cm de profundidade em covas
com 70cm de profundidade. Cerca elétrica foi fixada diretamente nos mourões-vivos. O
experimento foi estabelecido em 23/08/2017 no entorno de APP ripária da Epagri/EEL. Foram
acompanhadas características de sobrevivência e formação de brotos. A análise dos dados foi
realizada com ambiente R. Resultados: O preparo do solo influenciou a taxa de sobrevivência
dos mourões, que foi de 92,5% sem e 78,5% com subsolagem. Para o número de brotos vivos
observou-se interação significativa entre espécies e dias de avaliação; com 84 dias da
implantação, a espécie nigra apresentou o maior número de brotos (29,02), após 500 dias
apresentou taxa de perda de 62,4%, seguida por smith (34,7%) e vime (31,6%). O preparo de
solo influenciou o diâmetro de brotos de nigra e vime, mas não de smith. Para nigra e vime o
maior incremento de diâmetro dos brotos foi no preparo apenas com cova. Conclusão: A
utilização da subsolagem em áreas de isolamento de APP não favoreceu o desenvolvimento dos
mourões, ocasionando menor taxa de sobrevivência.
Palavras-chave: Estacas gigantes, cerca elétrica, subsolagem.
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RESUMO
O cedro-rosa (Cedrela fissilis) é uma espécie florestal distribuída pelo Bioma Mata Atlântica
ameaçada de extinção. Comumente, são utilizadas para plantios mudas originárias de sementes,
cuja disponibilidade é sazonal e nem sempre a partir de matrizes de interesse. A propagação
clonal por estaquia, mergulhia, miniestaquia e microestaquia, pode ser uma estratégia para
contornar esses problemas. Este trabalho objetivou avaliar o método de produção de material
rejuvenescido do cedro-rosa através do anelamento. Foram realizados dois experimentos, sendo
um no período de primavera e outro de verão. Utilizaram-se três tratamentos com 6 repetições
com planta individualizada, sendo: (a) sem anelamento; (b) anelamento completo do caule a 20
cm do nível do solo e (c) anelamento a 40 cm do nível do solo. Os dados foram submetidos a
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 5% de significância.
Também foi realizado teste de correlação por regressão linear simples (r). Em ambos os
experimentos todas as plantas aneladas sobreviveram mostrando associação positiva entre
altura e diâmetro do caule. O anelamento do caule induziu a produção de ramos tanto na
primavera quanto no verão demostrando ser esta uma técnica viável para a produção de brotos
e obtenção de material rejuvenescido de cedro-rosa.
Palavras-chave: Meliaceae, propagação, seleção de germoplasma.
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ABSTRACT
Soil moisture is one of the factors that regulate the edaphic ecosystem and, consequently, is one
of the environmental factors responsible for ensuring the beneficial ecosystem services
provided by soil organisms. As a result of the climate changes, shifts in precipitation patterns
predicted for the next years have been observed, which will likely reduce soil moisture in
tropical regions, affecting soil organisms. Thus, the objective of this study was to assess the
reproduction of Folsomia candida and Eisenia andrei under different soil moisture scenarios,
in order to simulate the effects of changes in soil moisture under tropical regions. Reproduction
assays were performed in an Oxisol, in accordance with the international standard guidelines
for ecotoxicological assays (ISO, 2012; 2014), using three soil moisture regimes (30%, 45%
and 60% of water holding capacity – WHC). The mean numbers of generated juveniles in each
treatment (soil moisture levels) were compared via Tukey’s test (p <0.05). The mean number
of E. andrei juveniles was higher (105 ± 5) in high soil moisture (60% WHC), when compared
to 45% WHC (4 ± 1). F. candida reproduction was also significantly reduced (p <0.05) in 45%
of WHC (224 ± 22 juveniles), when compared to 60% WHC (389 ± 93). No juveniles of both
species were found in the soil with 30% WHC. The results of this study warn for the hazard of
future climate changes scenarios for the populations of earthworms and collembolans in soil,
which can be impaired if the soil moisture is reduced.
Keywords: Soil Ecotoxicology; Climate Changes; Bioindicators.
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RESUMO
Ligustrum lucidum W.T. Aiton é uma espécie exótica muito utilizada na arborização urbana do
Sul do Brasil, principalmente devido suas características de copa larga e o sombreamento
proporcionado. Contudo, a espécie é considerada invasora pela Resolução do CONSEMA n°
08/2012, que reconhece a lista oficial de espécies exóticas invasoras no Estado de Santa
Catarina. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de L. lucidum na
arborização do Campus de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa
Catarina (CAV/UDESC). Foi realizado o inventário quali-quantitativo da arborização do
Campus CAV/UDESC, sendo calculadas as frequências absolutas e relativas para cada espécie.
Os resultados indicaram a presença de 578 indivíduos pertencentes à 91 espécies. Destes, 26
indivíduos são da espécie L. lucidum, estando entre as 10 espécies de maior frequência relativa
encontradas (4,5%). A presença de L. lucidum torna-se um agravante para o Campus, pois além
do potencial de invasor biológico, este possui compostos que podem ser tóxicos para humanos
em suas folhas e frutos, além de pólen alergênico. Em Santa Catarina qualquer espécie do
gênero Ligustrum está proibida devendo ser substituída no paisagismo e na arborização urbana
por espécies nativas regionais. Portanto, recomenda-se que a UDESC realize um plano de
manutenção geral, com o intuito de melhorar a qualidade da arborização do Campus.
Palavras-chave: invasão biológica, silvicultura urbana, Campus universitário.
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MANEJO AMBIENTAL E CARACTERÍSITICAS DO SOLO INFLUENCIAM NA
PERDA DE ÁGUA DO SISTEMA
Douglas Luiz Grando1*, Luciano Colpo Gatiboni1, Fernando Marcos Brignoli1, Leonardo Farias
Heinz1, Bruna Albuquerque1
1
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* Autor para correspondência: Rua Coronel Sotero Rocha, n° 20, bairro Conta Dinheiro, Lages-SC, 55
(49) 991621887, douglas.agn@hotmail.com.

RESUMO
Introdução: A saída de água do sistema por escoamento superficial acarreta na perda de
sedimentos e elementos químicos, além de diminuir a quantidade de água que poderia ser
utilizada ao longo do ciclo das culturas. Se faz importante conhecer os efeitos do manejo do
solo e das características de cada região que possam interferir na qualidade e disponibilidade
da água. Objetivo: Conhecer a perda de água por escoamento superficial em solos com
características contrastantes, cultivados com pastagem perene. Método: Os experimentos estão
localizados em Rio do Sul e Campos Novos, ambos nos municípios do estado de Santa Catarina,
os quais apresentaram solo com teores de argila 23% e 65%, respectivamente. Os dados
apresentados correspondem ao período de maio de 2018 a abril de 2019. Principais resultados:
O município de Campos Novos apresentou maior precipitação pluviométrica acumulada que
Rio do Sul, sendo que a maior perda de água por escoamento superficial foi no primeiro local.
O principal fator ligado ao aumento do escoamento é o teor de argila do solo de Campos Novos,
também o fator declividade teve influência à medida que foi elevada. Apesar do mesmo manejo
do solo em ambos os locais não foi suficiente para anular a perda de água, mostrando que a
pastagem perene por si só não é capaz de eliminar as perdas de água por escoamento superficial.
Conclusão: O solo com maior teor de argila apresentou maior perda de água por escoamento
superficial. O manejo do solo com pastagem perene não foi suficientemente capaz de evitar
perdas de água, necessitando adotar outras medidas conservacionistas.
Palavras-chave: Erosão hídrica, Eutrofização, Conservação do Solo.
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ÓLEO DE CITRONELA NO MANEJO FITOSSANITÁRIO E RENDIMENTO DE
CEBOLA EM SISTEMA ORGÂNICO
Paulo Antonio de Souza Gonçalves 1*, Edivânio Rodrigues de Araújo1
1
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RESUMO
O objetivo: avaliar o óleo de citronela (Cymbopogon winterianus) sobre a incidência e danos
de tripes (Thrips tabaci), severidade de míldio (Peronospora destructor), produtividade e
rendimento pós-colheita de cebola em sistema orgânico. Local do experimento: Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Epagri. A cultivar utilizada foi a
Epagri 362 Crioula Alto Vale, com transplantio em 23/08/2017 e a colheita em 04/12/2017. Os
tratamentos: pulverizações de óleo de citronela, 0,25%, 0,5%, 1%, 2% e testemunha. As
pulverizações foram realizadas aos 42, 56, 65, 70, 77, 85 dias após o transplantio (DAT). A
incidência de tripes foi avaliada 24 horas após as pulverizações com o uso de escala visual de
notas com os seguintes níveis, (zero, ausência de ninfas/planta), 1 (baixo, até seis ninfas/planta),
3 (médio, até 15 ninfas/planta, considerado nível de dano econômico), 9 (alto, população ≥ 20
ninfas/planta). Os danos de tripes com lesões esbranquiçadas foliares foram avaliados com
escala visual de notas com os seguintes níveis, 1 (baixo), 3 (médio) e 9 (alto). As avaliações da
severidade de míldio foram quinzenais, iniciadas aos 56 DAT e repetidas por três vezes, com
uso de escala descritiva para a parcela experimental. A produtividade foi determinada pela
colheita de 100 bulbos por parcela. O rendimento pós-colheita foi determinado após cinco
meses de armazenagem com descarte de bulbos podres por bacterioses e brotados. Os
tratamentos incrementaram o rendimento pós-colheita de acordo com a equação, y= 7,9x + 42,7
(R2= 0,65; p= 0,02). As demais variáveis foram similares entre tratamentos.
Palavras-chave: Allium cepa, fitossanidade, Cymbopogon winterianus.
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ÓLEO DE NIM ASSOCIADO A SILÍCIO NO MANEJO FITOSSANITÁRIO E
RENDIMENTO DE CEBOLA EM SISTEMA ORGÂNICO
Paulo Antonio de Souza Gonçalves 1*, Edivânio Rodrigues de Araújo1
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RESUMO
O objetivo foi avaliar óleo de nim associado a silício sobre a incidência e danos de tripes,
severidade de míldio, produtividade, e rendimento pós-colheita de cebola em sistema orgânico.
Período de condução: transplantio de mudas e colheita respectivamente, em 18/08/2016 e
06/12/2016; 23/08/2017 e 04/12/2017. Os tratamentos foram pulverizações de óleo de nim
(Fortneem®) a 0,13%, 0,25%, 0,5%, 1%, associados a 0,5% de silício (Bugran®) e testemunha.
A incidência de tripes foi avaliada 24 horas após as pulverizações com escala visual de notas
com os níveis: 0 (ausência de ninfas), 1 (baixo, até seis ninfas), 3 (médio, até 15 ninfas), 9 (alto,
população ≥ 20 ninfas). As avaliações da incidência de tripes foram semanais, iniciadas
respectivamente em 2016 e 2017, aos 49 e 42 dias após o transplantio (DAT), durante seis
semanas. Os danos de tripes foram avaliados com escala visual de acordo com os níveis de
lesões esbranquiçadas nas folhas de cebola, baixo = 1, médio= 3 e alto =9, respectivamente em
2016 e 2017, aos 97 e 91 DAT. A severidade do míldio foi determinada conforme escala
descritiva para a parcela experimental, iniciada aos 56 DAT nos dois anos, e repetidas
quinzenalmente por três vezes. A produtividade foi determinada na colheita, e o rendimento
pós-colheita após cinco meses de armazenagem, com o descarte de bulbos podres por
bacterioses e brotados. O óleo de nim influenciou os danos de tripes em 2016 segundo o
modelo: y=-5,8x2 +4,9x + 7,1 (R2= 0,87, p= 0,02). As demais variáveis foram similares entre
os tratamentos.
Palavras-chave: Allium cepa, Thrips tabaci, Peronospora destructor.
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PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF Boletus edulis AND Lactarius
deliciosus EDIBLE MUSHROOMS
Gregori Paes de Oliveira1, Nathália Correa Amaral1, William Gustavo Sganzerla1, Gabriel Bachega
Rosa1*, Ana Paula de Lima Veeck1, Jocleita Peruzzo Ferrareze1
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ABSTRACT
Edible mushrooms present biomolecules that can contribute for well being and mitigate threats
and aggressions that make the human body vulnerable to various diseases potentially fatal,
including cardiovascular diseases, cancer, metabolic disturbs, diabetes and neurodegenerative
disorders. Boletus edulis (BE) and Lactarius deliciosus (LD) edible mushrooms are found
naturally in the mountain range of Santa Catarina State, including in Lages City. The aim of
this study was to determine the physicochemical characterization of BE and LD edible
mushroom. Samples were harvest at Federal Institute of Santa Catarina (IFSC) and then, were
separated in two parts (stem and cap) and homogenized. Moisture content, total acidity, pH,
vitamin C and total soluble solids were quantified in triplicate to stem and cap. Results show
that LD presented a higher content of moisture (89%) with a non-significant difference to stem
and cap. Moreover, both mushrooms presented similar physicochemical characteristics, with a
non-significant difference to steam and cap, with a pH close to 7, a low content of acidity (0.13
g of citric acid/100g) and a high content of vitamin C (75 mg of ascorbic acid/100g). Total
soluble solids were the parameter that shows the values with a statistical difference (p<0.05)
between the type of mushroom: BE presented an average of 13 °Brix and LD an average of 6
°Brix. Based on these facts, both species of edible mushroom demonstrate considerable
physicochemical characteristics and may be used for healthy eating as in a diet for vegetarians.
Key-words: edible mushroom, Boletus edulis, Lactarius deliciosus, characterization.
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PLANTAS INDESEJÁVEIS EM ÁREAS DE PASTAGENS EM SANTA CATARINA
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RESUMO
Introdução: A presença de espécies indesejáveis nas pastagens podem afetar negativamente a
produção animal. Além de não contribuírem para a alimentação, competem por recursos,
diminuindo, deste modo, o rendimento das espécies desejáveis. Objetivo: Levantar
informações visando entender as principais plantas indesejáveis que ocorrem nas áreas de
pastagens em Santa Catarina. Método: Um formulário semiestruturado (Google Formulário®)
foi aplicado para técnicos, estudantes e produtores do setor agropecuário (CAAE
94070818.2.0000.0118). Principais resultados: Foram obtidas 241 respostas que abrangeram
103 municípios. Foram citados 43 gêneros de plantas indesejáveis apontados no Estado. As
espécies mais citadas foram Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob., Rumex obtusifolius
L., Sida spp, Cynodon dactylon (l.) Pers, Cyperus spp, Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.,
Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Eryngium horridum Malme, Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn, e Amaranthus spp. Estas espécies foram citadas por 75,93% das respostas. Há uma
marcada diferença entre as espécies citadas nas regiões, isto se deve a características ambientais
como tipo de solo, clima, vegetação natural de origem e ação antrópica. A planta indesejável
Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob., foi citada como um problema em áreas de
pastagens em todas as regiões avaliadas. Conclusão: Apesar de pequena, esta amostragem
apresenta um perfil das principais plantas indesejáveis apontadas como problema em áreas de
pastagens. É necessário ainda aumentar o número de diagnósticos nos municípios catarinenses,
trabalho fundamental para entender os principais plantas indesejáveis em Santa Catarina, e
mitigar o impacto econômico e ambiental na cadeia produtiva.
Palavras-chave: Estatística descritiva, plantas daninhas, diagnóstico.
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POSIÇÃO DO EXPLANTE NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE RUBUS CV
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Paola Negri 3
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RESUMO
Objetivo: Verificar a influência da posição do explante na micropropagação de Rubus cv
LochNess. Materiais e métodos: Estudo foi realizado na Università di Bologna (UNIBO) em
setembro/2018. Foram utilizados segmentos de plantas mantidas em casa de vegetação e após
coleta, foi feita assepsia com solução de hipoclorito de sódio a 2%. Os explantes foram inseridos
em meio MS com redução nos aportes de NH4NO3 e KNO3 (1240 mg/L e 1270 mg/L
respectivamente), 30 g/L de sacarose, 30 mg/L de Glutationa Reduzida, 1 mg/L de BAP e 0,12
mg/L de GA3. Os tratamentos foram: porção apical com 20 (T1) e 30 minutos (T2) de assepsia,
porção mediana com 20 (T3) e 40 minutos (T4) e porção basal com 20 (T5) e 40 minutos (T6)
de assepsia. Os tratamentos contaram com 7 explantes. Após 30 dias, foram analisados
incremento de peso, tamanho e taxa de multiplicação. Dados foram submetidos a análise de
variância e após teste de Tukey a 5% significância. Resultados: O tratamento com maior
tamanho foi da porção basal com 40 min assepsia, seguido por T3 e T4, com 7,5 mm, 7,0 mm
e 6,2 mm, respectivamente. Os tratamentos não apresentaram diferença estatística no
incremento de peso e taxa de multiplicação, embora T5 e T6 obtiveram as maiores taxas.
Conclusão: Conclui-se que a posição de origem do explante pode influenciar na multiplicação
de Rubus cv LochNess, sendo que as porções basais e medianas apresentam crescimento
superior no tamanho dos explantes, maior incremento de peso e taxa de multiplicação quando
comparados aos segmentos apicais.
Palavras-chave: Blackberry, micropropagação, cultura de tecidos.
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PRODUÇÃO DE PEPINOS PARA PICLES NO SISTEMA ORGÂNICO EM FUNÇÃO
DE DOSES DE COMPOSTO
Morgana Lazzari1*, Rafael Ricardo Cantú2, Euclides Schallenberger 2 , Rafael G. F. Morales2 ,
Alexandre Visconti2 , Ildelbrando Nora2
¹ Epagri - Estação Experimental de Itajaí, Rodovia Antônio Heil, N° 6800 - Km 6 - CEP: 88318-112,
Bairro: Itaipava, Itajaí, SC. e-mail: ildelbrandonora Epagri, Estação Experimental de Ituporanga,
SC.@epagri.sc.gov.br
² Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, 88.520-000, Lages,
SC.

RESUMO
Santa Catarina é o maior produtor nacional de pepinos para picles. Os pepinos são colhidos
diariamente, apresentando sérios problemas por agrotóxicos, decorrente das frequentes
aplicações. O cultivo em abrigos é uma importante alternativa para produção orgânica.
Contudo, a adubação orgânica deve ser empregada com racionalidade visando não desequilibrar
o solo. O uso do composto orgânico é uma importante alternativa, contudo é necessário
estabelecer as doses adequadas para esse sistema. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de
doses de composto orgânico na produção dos pepineiros em abrigo. O Experimento foi
conduzido na Estação Experimental da Epagri de Itajaí em 2015 e 2016, dentro de abrigo com
mais de 20 anos de cultivo, apresentando elevados níveis de fertilidade do solo. Os tratamentos
foram doses de composto: T1- 0 kg.m-1 ; T2- 0,92 kg.m-1; T3- 1,23 kg.m-1; T4- 1,85 kg.m-1; T52,46 kg.m-1. O delineamento foi em blocos ao acaso, com quatro repetições de oito plantas cada.
No ano de 2015 não houve diferença na produção, com valores médios de 2,39 kg.planta -1. Já
no ano de 2016, o melhor tratamento foi o T5 com produção média de 3,62 kg.planta -1, sendo
que a menor dose (T1) produziu os menores valores, de 2,74 kg.planta -1. A maior produção em
2016, com diferença entre as doses, se deve possivelmente as melhores condições climáticas
desse ano, aumentando o potencial produtivo das plantas. É possível concluir que doses de
composto próximas à 2,5 kg.m-1, podem ser utilizadas em abrigos de cultivo na produção
orgânica do pepineiro para picles.
Palavras-chave: cultivo protegido, adubação orgânica, pepino conserva.
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PRODUÇÃO FORRAGEIRA DE ACESSOS POLIPLÓIDES DE MISSIONEIRAGIGANTE
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RESUMO
Introdução: A missioneira-gigante é uma espécie nativa de Santa Catarina, com amplo uso nos
sistemas produtivos, contudo é uma espécie infértil. A duplicação cromossômica de plantas visa
superar problemas de infertilidade. A implantação de pastagens por meio de sementes apresenta
menor custo para o produtor, podendo também facilitar o uso de técnicas menos agressivas ao
meio ambiente. Objetivo: Avaliar a produção a campo de acessos poliplóides de missioneiragigante que passaram pelo processo de duplicação cromossômica in vitro. Método: Foram
estabelecidas parcelas a campo de 12 genótipos, juntamente com missioneira-gigante, nos
municípios de Lages, Campos Novos e Canoinhas-SC. Foi avaliada a produção de matéria seca
na primavera e verão de 2018/2019. Os acessos foram manejados de acordo com a altura, de
maneira que quando o dossel atingia 25cm, a pastagem era cortada a 40% da altura de entrada.
Os dados foram submetidos a análise de variância e posterior teste de Tukey no software R.
Principais resultados: Houve diferença na produção de forragem entre os locais (P<0,001),
sendo a produção em Lages e Canoinhas semelhantes e Campos Novos a menor produção. Não
foram encontradas diferenças de produção entre os genótipos avaliados (P>0,13), com produção
média de 11488,34 +- 2080,32 kg de MS ha-1. Conclusão: Os acessos duplicados de
missioneira-gigante são promissores devido à possibilidade de implantação da pastagem por
meio de sementes, o que apresenta ganhos econômicos e ambientais, devido principalmente a
diminuição do número de operações de maquinários e o não revolvimento do solo.
Palavras-chave: pastagens, estabilidade de produção, diversidade genética.
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QUÍMICA DE SOLOS DESENVOLVIDOS DE ROCHAS ALCALINAS E
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RESUMO
Introdução: Algumas rochas que ocorrem na região de Lages são ultrabásicas e alcalinas. Esta
característica pode indicar maior presença de minerais como Ca, Mg, Na, K e Fe. Rochas com
altos teores desses minerais são usadas como remineralizador de solo ou pó de rocha, que
basicamente é a moagem de rochas (quimicamente ricas) para incorporar ao solo, servindo
como fertilizante natural, usado em agriculturas orgânicas. Objetivo: O estudo investiga as
características químicas de cinco solos desenvolvidos a partir de algumas rochas alcalinas, bem
como a sua fertilidade. Método: Este estudo foi conduzido com 5 perfis de solos, originários
das rochas: nefelina sienito (P1), dois kimberlitos (P2 e P3), traquito (P4) e fonolito (P5), todos
na região de Lages. Foi analisado o pH do solo em água e sal (KCl1 mol L-1), os teores de Ca
e Mg por espectrofotometria de absorção atômica, Al por titulometria, Na e K por fotometria
de chama e C e N obtidos por combustão seca. Principais resultados: P3 se destacou por
apresentar maiores teores de Ca, Mg, Na e K na solução do solo e menos Al, indicativos de alta
fertilidade, justificando seu pH elevado. A amostra P4 possui valores intermediários, com
menos Ca e Mg que P3. Enquanto P1, P2 e P5, pelo baixo teor de Ca e alto teor de Al, possuem
características de solos pobres. Conclusão: Em relação aos demais, o solo da rocha P3 possui
alta fertilidade, portanto estudos de plantio com o pó dessa rocha é viável, para saber a resposta
das plantas a este material.
Palavras-chave: Domo Alcalino de Lages, Rochas alcalinas e ultrabásicas, Solos do Planalto
de Lages.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO EFEITO DE INOCULANTES NO MILHO
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RESUMO
O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados pode causar poluição de recursos hídricos bem
como a nível atmosférico. Portanto, a utilização de inoculantes é uma alternativa para reduzir a
utilização de insumos, além de garantir o crescimento vegetal, bem como promover a segurança
alimentar para a população mundial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos
da aplicação de inoculantes na cultura do milho (Zea mays) com ênfase no desenvolvimento até
o estádio V3. A área experimental localiza-se no município de Curitibanos – SC, na localidade
da Taipinha. A implantação do experimento ocorreu em novembro de 2018. O delineamento
utilizado foi o de blocos casualizados, com onze tratamentos e seis repetições. Os tratamentos
foram: T1: testemunha 0% N, sem inoculação; T2: 75% N, sem inoculação; T3: 100% N, sem
inoculação; T4: 75% N + Inoculante AZOTOTAL líquido; T5: 75% N + P. fluorescens líquido;
T6: 75% N + Pré-bioproduto 1 + Protetor; T7: 75% N + Pré-bioproduto 2 + Protetor; T8: 75%
N + Pré-bioproduto 3 + Protetor; T9: 75% N + Pré-bioproduto 4 + Protetor; T10: 75% N + Prébioproduto 5 + Protetor; T11: 75% N + Pré-bioproduto 6 + Protetor. Os de dados coletados
compreenderam diâmetro e altura de colmo. Eles foram submetidos a análise de variância
(ANOVA) e não foram detectadas diferenças significativas entre os tratamentos. Ainda assim
vale ressaltar que estes microrganismos apresentam uma alternativa sustentável e tecnológica,
que pode auxiliar no desenvolvimento de plantas em estágios mais tardios de desenvolvimento,
bem como na produtividade.
Palavras-chave: Agricultura sustentável, inoculantes, milho.
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ROTA DOS BUTIAZAIS – UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA DE CONSERVAÇÃO,
CONECTANDO HISTÓRIAS E PESSOAS
Julia Goetten Wagner1*, Tatieli Silveira¹, Rebeca Catanio Fernandes¹, Marene Machado Marchi2,
Claudete Clarice Mistura², Rosa Lía Barbieri²
1

Departamento de Fitomelhoramento, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul,

Brasil.
²Embrapa Clima Temperado, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.
* Otávio Rocha, 64, Areal, Pelotas, RS, Brasil, CEP 96080180, goettenj@hotmail.com.

RESUMO
A Embrapa Clima Temperado, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e o CNPq,
encabeçou uma iniciativa sem precedentes para a conservação da biodiversidade: a Rota dos
Butiazais. Desde 2015 a rede vem sendo construída de forma participativa por diversas
parcerias público privadas, agricultores familiares, artesãos, empresários, fazendeiros,
pesquisadores, professores, estudantes, cozinheiros e consumidores que atuam em prol da
conservação e uso sustentável dos butiazeiros. Essa rede, que conecta pessoas, vem se
expandindo, e conta hoje com a cooperação de diversos agentes do Uruguai, Argentina e Brasil.
Os butiazeiros são palmeiras utilizadas pela humanidade desde a pré-história, que produzem
frutos chamados butiás, os quais são muito apreciados para consumo in natura ou nas formas
industrializadas. Esse recurso, entretanto, apesar de profundamente atrelado à cultura local
encontra-se hoje ameaçado de extinção, devido principalmente à exploração agropecuária e
imobiliária. Nesse sentido, a Rota dos Butiazais foi idealizada visando estimular a conservação
dos butiazeiros através do uso. Ao longo de sua existência a Rota dos Butiazais já realizou 30
oficinas, 17 seminários, 18 palestras, 12 exposições, cursos de capacitação, sete Seminários
Técnicos, três Encontros Internacionais, contribuindo dessa forma para a conservação pelo uso.
Hoje fazem parte da Rota dos Butiazais 45 locais, 36 no Brasil, 3 na Argentina e 6 no Uruguai.
Recentemente a iniciativa, ao ser apresentada na sede da Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), em Roma, foi reconhecida como modelo inovador de esforço
conservacionista, demonstrando assim o enorme potencial transformador dessa construção
coletiva.
Palavras-chave: biodiversidade, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar.
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RESUMO
Sweet peppers (Capsicum annum) originate from Mexico and currently Asia and Vietnam are
the world's largest producers. Sweet peppers contain an impressive list of nutrients and
bioactive compounds, including capsaicinoids, which have multiple disease prevention and
health promoting properties. Capsaicinoid biosynthesis is greatly influenced by pre- and postharvest factors. The high light intensity and heat treatments may reduce the content of
capsaicinoids in fruits. The pungency in peppers varies according to the environment
conditions, genotype or cultivar, node position, stages of fruiting and maturation. As the fruit
matures, capsaicinoid levels increase. The fruits of the second knot tend to have greater
accumulation of pungency than those of other positions and the pungency decreases linearly as
the position of the knot increases. The temperatures during the production affect the enzymatic
activity and activate the capsaicinoid production. Nitrogen also has an effect on the production
of capsaicinoid and potassium has no direct effect on the accumulation of these compounds,
but may contribute to its role in fruit development. Treatment with sodium hydroxide reduces
the pungency of the fruit. Saline and water stress increase the accumulation of capsaicinoid in
the fruit. This data can be used in the development of new cultivars the Sweet peppers with
specific levels of pungency. For industrial use, the content of capsaicinoids and capsinoids in
both fresh fruits and marketed products is of great importance considering the preferences of
certain niches in the market where higher value-added products could be marketed.
Palavras-chave: Pungency, environmental conditions, Capsicum annum.
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RESUMO
Introdução: O aumento da ploidia em plantas ocorre naturalmente ou pode ser induzida e um
dos efeitos fisiológicos é o aumento na capacidade de tolerância frente a fatores de estresse.
Além disso, a poliploidia é uma estratégia usada na produção de acessos férteis a partir de
híbridos inférteis. Missioneira-gigante (Axonopous catharinensis Valls.) é uma forrageira
nativa de Santa Catarina que agrega diversas qualidades para o uso em sistemas pastoris,
contudo não produz sementes férteis, pois é uma espécie triplóide. Objetivo: Avaliar o
potencial do uso de marcadores morfológicos para distinguir acessos poliplóides de
missioneira-gigante. Método: Missioneira-gigante triploide e outros 12 acessos foram
implantados em parcelas nos municípios de Lages, Campo Novos e Canoinhas-SC, num
experimento de blocos ao acaso com três repetições. Foram avaliadas as características: perfilho
estendido; comprimento e largura da bainha (LB); e comprimento e largura da folha (LF).
Utilizou-se a análise de componentes principais para verificar o comportamento dos acessos
em relação ao conjunto de variáveis coletadas, e para LF e LB realizou-se ainda análise de
variância seguida do teste ScottKnott para formação de grupos. Principais resultados:
Constatou-se grande influência dos ambientes na expressão das características avaliadas. Em
relação a análise das variáveis LB e LF, houve a formação de três grupos distintos. O acesso
triploide foi caracterizado por menores valores para LF e LB, sendo agrupado com outros
acessos com mesmas características. Conclusão: As características morfológicas da planta
podem ser utilizadas na distinção dos acessos, no entanto novos estudos são necessários devido
ao efeito do ambiente.
Palavras-chave: diversidade genética, melhoramento, pastagens
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RESUMO
Introdução: A análise de proteína bruta (PB) em alimentos é feita, em geral, indiretamente
quantificando o teor total de nitrogênio pelo método Kjeldahl. Esta metodologia utiliza vários
reagentes químicos como sulfatos, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico e ácido clorídrico, além
de liberar gases e resíduos potencialmente tóxicos que precisam ser tratados e descartados
corretamente. A Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) é uma técnica utilizada com
objetivo analítico nas mais diversas áreas e, após sua correta implantação, não necessita de
reagentes químicos, não libera gases e resíduos no ambiente, é robusta e rápida. Objetivo: O
principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de calibração para predição dos
teores de PB de aveia e azevém utilizando a técnica NIRS e o software NIRCal® 5.5 BUCHI.
Método: Foram desenvolvidos três modelos de calibração multivariada com o método de
regressão por mínimos quadrados parciais (PLS). 264 amostras foram utilizadas na calibração,
123 na validação interna e 16 na validação externa. Principais resultados: O melhor modelo
foi obtido na faixa do comprimento de onda 4000-7600 (cm-1), com dois pré-tratamentos
matemáticos (Absorbância Log10 (1/x) e Suavização com Segunda Derivada), 10 variáveis
latentes e valores de r2 = 0,98 para calibração e validação interna. Na validação externa os
resultados foram: Raiz Quadrática Média do Erro de Predição = 0,4816; Coeficiente Angular =
0,9960; Intercepto = -0,1239 e Viés = -0,1899. Conclusão: O modelo desenvolvido com estes
resultados oferece segurança para ser utilizado na análise de PB em aveia e azevém, mas não
elimina a continuidade dos trabalhos para atualizações periódicas.
Palavras-chave: Modelos de calibração, Multivariada, Bromatologia.
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RESUMO
Introdução: A atuação do psicólogo no Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) é de grande importância para um suporte e acompanhamento às famílias e
indivíduos que possuem seus direitos violados. Objetivo: Criar um grupo infantil no serviço
visando uma melhor discussão e compreensão sobre diversos temas. Método: Foi criado um
grupo infantil para as crianças atendidas no serviço. As crianças participantes possuíam de 8 a
10 anos de idade. Os encontros foram realizados uma vez na semana com duração de uma hora.
Foram trabalhados os temas sobre respeito, identidade, o eu e o outro, bullying, família e
violência, que eram conduzidos pela psicóloga responsável e pela estagiária do último semestre
do curso de Psicologia utilizando materiais lúdicos de acordo com as respectivas idades. O
estudo não precisou ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, pois se tratou de uma
atividade desenvolvida no estágio obrigatório. Principais resultados: As crianças começaram
a se soltar mais, e relataram gostar do grupo e do espaço delas no mesmo. Com atividades
lúdicas, como dinâmicas e pinturas, o grupo possibilitou às crianças a comentar e a expressar
sobre sentimentos e pensamentos, estimulando-as a falarem sobre assuntos que entendiam e o
que fazia sentido para elas, convidando-as a escutar os outros colegas e a pensar sobre os temas
abordados. Conclusão: Recomenda-se a criação de novas ações que envolvam crianças
atendidas neste tipo de serviço, promovendo o desenvolvimento mais sadio e a capacidade de
resiliência para lidar com as violências vivenciadas.
Palavras-chave: Criança, Defesa da Criança e do Adolescente, Serviços de Saúde da Criança.
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RESUMO
Introdução: A questão ambiental é pertinente nos dias atuais e para que seja difundida de forma
coerente e que as pessoas tenham consciência sobre suas ações, é imprescindível que a educação
ambiental se faça presente no ensino. O professor é um grande influenciador, por ser aquele
que contribui para a formação de opinião dos estudantes. Objetivos: É importante que o
docente tenha um bom embasamento para utilizar de metodologias adequadas, buscando unir a
disciplina regular com a educação ambiental. A escola é o local onde o aluno passa maior parte
do seu tempo, então, torna-se o local de referência dos valores na sociedade. A Política Nacional
de educação Ambiental foi implementada no Brasil em 2002, o que obriga as escolas em todos
os níveis inserir em suas disciplinas abordagens relacionadas ao meio ambiente. Método: A
observação das turmas de ensino médio se deu em uma escola estadual no município de Lages,
na disciplina de química em um período de 15 horas aula. Principais Resultados: É perceptível
que os enfoques são pontuais, e que há falta qualificação dos professores quando se trata do
tema. Conclusão: Foi possível verificar que, em nenhum dos temas curriculares da disciplina
de química o professor abordou ou relacionou com as questões ambientais.
Palavras-chave: Capacitação de professores, meio ambiente, educação.
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RESUMO
Introdução: Considerando que a sexarca, primeira experiência sexual do indivíduo, ocorre
normalmente na adolescência e que muitas adolescentes afirmam não utilizar métodos
contraceptivos e/ou terem a confiança de que não irão engravidar, é comum a ocorrência da
gravidez, que pode ser vista como fator de maior aproximação do companheiro e da família,
assim como independência pessoal e transição para a vida adulta. Frente a isso, o presente
resumo é uma prévia da pesquisa em andamento que analisa os dados gestacionais de
adolescentes internadas no Hospital Tereza Ramos (HTR) avaliando a procedência das mesmas,
verificando os bairros mais prevalentes, para promover ações educativas com adolescentes.
Objetivo: Analisar os índices de gravidez na adolescência das pacientes entre 10 e 15 anos
incompletos internadas no HTR, que atende aos 16 municípios da região da AMURES, nos
anos de 2017 e 2018. Método: Foram analisados 1.172 prontuários, sendo uma pesquisa
retrospectiva, com dados de gestantes na fase de adolescência, entre 10 e 20 anos incompletos,
internadas do HTR nos anos de 2017 e 2018. Principais resultados: Desses 1172 partos
realizados no HTR nos anos de 2017 e 2018, em pacientes entre 10 e 20 anos incompletos,
encontrou-se 55 partos de meninas entre 10 e 15 anos incompletos. Desses 55, 28 são de
adolescentes residentes na cidade de Lages. Conclusão: Observa-se um número importante de
gestantes entre 10 e 15 anos incompletos na cidade de Lages quando comparado à região da
AMURES. Evidenciando uma maior necessidade de ações educativas nos bairros lageanos.
Palavras-chave: gestação, adolescência.
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RESUMO
Introdução: A Educação Permanente em Saúde enquanto significado prático se apresenta
como a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde. Objetivo: Este
trabalho tem como objetivo descrever a trajetória da Educação Permanente (EP) junto
Secretaria Municipal de Lages (SMS). Método: trata-se de um relato de experiência.
Resultados: Em Lages a primeira experiência de EP, nas Unidade Básicas de Saúde, ocorreu
em 2005 através do Grupo de Educação Permanente, Já em 2009, através da CIES deram-se
início as discussões sobre o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde do Planalto
Serrano (PAREPS), que tinha por objetivo ofertar ações educativas frentes as demandas dos
municípios. Buscando a efetivação da EP, a SMS, oportunizou em 2009, um espaço de duas
horas quinzenais para as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para efetivação da
educação permanente. Em 2015, foi proposta a Política e composição do Núcleo de Educação
Permanente e Humanização em Saúde (NEPHS), o mesmo oficializado pelo Decreto 15.008,
datado em 01 de julho de 2015. Conclusão: As atividades realizadas desde a implantação do
NEPHS, tem mostrado resultados positivos, principalmente com os colaboradores. O Núcleo
pensa na Educação Permanente e Humanização em Saúde, abrangendo todas as áreas e
programas da Secretaria da Saúde. A partir de uma tecnologia inovadora, transformando a
prática dos profissionais na saúde, contribuindo para o fortalecimento da gestão e do SUS.
Palavras-chave: Educação permanente em saúde, atenção em saúde.
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RESUMO
Introdução:O araçá (Psidium cattleianum Sabine) faz parte da família Myrtaceae, que é
composta por cerca de 3.800 espécies e 130 gêneros. Possui as características de fruta de mesa,
podendo ser consumido in natura ou utilizado pela indústria, com alta umidade, teor
satisfatório de açúcar, alto teor de vitamina C, podendo ser maior do que de frutos cítricos,
possui também muitos minerais e fibras, além de ser rico em compostos fenólicos que são
positivamente correlacionados com a atividade antioxidante; O objetivo foi avaliar a
concentração de compostos bioativos pela técnica de fenólicos totais e a atividade antioxidante
pelo método de inibição do radical DPPH das folhas de araçá vermelho. Para isto, foram
elaborados extratos aquosos das folhas do araçazeiro em duas concentrações 5% e 10% m/v.
Os valores de DPPH obtidos foram 0,017±0,0017, 0,028±0,001 (mg Trolox equivalente.mL 1
). Os resultados de fenólicos totais foram obtidos 0,0032±0,0013 e 0,00037±0,0027 mg ácido
gálico equivalente. mL-1. Conclusão:Os resultados de fenólicos totais obtidos se mostraram
estatiticamente iguais. Já os resultados de atividade antioxiante pelo método de inibição do
radical livre DPPH, mostraram que um aumento na concentração do extrato faz com que
ocorra um aumento na atividade antioxidante. Esperava-se um aumento da atividade
antioxidante com o aumento no teor de fenólicos totais. O fato de ocorrer uma diferença no
conteúdo de fenólicos e atividade antioxidante pode ser explicado pelo fato de que outras
moléculas, como terpenos ou compostos insaturados podem ser responsáveis pela atividade.
Palavras-chave: Psidium cattleianum Sabine, compostos bioativos, atividade antioxidante.
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RESUMO
Introdução: A prática de bullying e cutting estão associadas a maior parte de queixas
somáticas e psiquiátricas dos jovens de São Pedro da Serra (RS), sendo realizada uma pesquisa
científica com aplicação voltada à socioeducação de uma escola do município. Objetivo:
Entender o contexto em que os pacientes estavam inseridos e assim melhorar a abordagem
preventiva e terapêutica do bullying e automutilação. Método: Busca em livros e artigos
abrangendo neuoropsiquiatria, bullying e automutilação. Como metodologia prática realizouse palestras na escola estadual de São Pedro da Serra (RS) com espaço para anamneses
individuais. Foram contemplados todos os alunos de sétimo ao nono ano presentes no dia
12.12.18. (150 alunos de 11 à 15 anos). Principais resultados: Cerca de 20% da população
pediátrica terá algum comportamento de autolesão. Na abordagem houve prevalência de cutting
no sexo feminino, em alunas com alguma disfunção da autoimagem, seguida de disfunção
familiar e relacionamentos. Dois terços referiam alívio da dor psíquica com a provocação da
dor física. Um terço praticava por sensação de pertencimento ao grupo. Apenas 8 alunos
procuraram atendimento por demanda espontânea. Após a ação foi necessária a abordagem
médica e do grupo de assistência social em diversas famílias, com o aval conjunto destas e dos
pacientes. Conclusão: A abordagem acerca do bullying e cutting, orientação médica e
psicológica são pontos chave para redução dos danos e prevenção novos casos entre jovens do
município de São Pedro da Serra, que espelham uma amostragem de um grave impasse na saúde
dos jovens.
Palavras-chave: Automutilação, bullying, socioeducação.
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RESUMO
O uso de agrotóxicos na agricultura é intensivo e várias publicações apontam as intoxicações
por agrotóxicos como um problema de saúde, especialmente entre trabalhadores rurais. Desde
1950, quando se iniciou a “Revolução Verde”, foram observadas mudanças no processo
tradicional de trabalho na agricultura, bem como em seus impactos sobre o ambiente e a saúde.
Tendo em vista a essencialidade do uso de equipamentos de proteção individual e a falta de
informações desse assunto, este trabalho teve como objetivo relatar o projeto de extensão,
realizado no IFSC Canoinhas, com objetivo de capacitar estudantes sobre a importância do uso
correto de EPI, e capacitar os participantes sobre a destinação de embalagens vazias de
agrotóxicos no Planalto Norte Catarinense. O presente trabalho foi desenvolvido com
estudantes de ensino médio da rede pública de Canoinhas, Três Barras e Bela Vista do Toldo,
por possuírem a atividade agrícola como destaque. Realizou-se apresentação teórica dos temas,
além de levarem EPI's e embalagens de agrotóxicos, para capacitar os estudantes sobre os temas
destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos e importância do uso correto de EPI's.
Foram capacitados 175 estudantes do ensino médio do sistema público de ensino. Verificou-se
que apesar da maioria conhecerem a importância da utilização EPI’s, e os riscos do manuseio
e aplicação sem EPI, é comum que presenciem a não utilização do EPI, causando um grande
risco ao aplicador. Conclui-se que ações de capacitação desta temática são essenciais visando
um aumento da qualidade de vida e redução dos riscos de intoxicação.
Palavras-chave: Extensão Rural, Intoxicação, qualidade de vida.
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RESUMO
Devido a obrigatoriedade e a importância da devolução correta das embalagens vazias de
agrotóxico, esse trabalho teve como objetivo verificar o conhecimento sobre a destinação de
embalagens vazias de agrotóxicos entre estudantes do Planalto Norte Catarinense. O presente
trabalho teve como objetivo realizar um levantamento do conhecimento dos estudantes sobre a
importância da devolução de embalagens vazias de agrotóxicos, e o trabalho foi desenvolvido
de Outubro de 2018 a Dezembro de 2018, nos municípios de Canoinhas, Três Barras e Bela
Vista do Toldo, que possuem a atividade agrícola como destaque na sua economia, e através da
aplicação de questionários foram entrevistados 175 estudantes do ensino médio da rede pública
de ensino. O questionário aplicado abordava temas relacionados a devolução de embalagens
vazias de agrotóxicos. Observou-se, que apenas 15,5% dos participantes não sabiam que as
embalagens vazias de agrotóxicos devem ser devolvidas no local de compra do produto e em
um período máximo de um ano após a compra do produto. Constatou-se, através do questionário
aplicado aos participantes, que 76,7% já foi orientado sobre a importância do uso de EPI e a
destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos. Com a realização das ações citadas,
foi possível conscientizar os estudantes participantes, fazendo com que eles possam refletir
sobre a temática abordado, e não apenas absorvam esse conhecimento, mas como sejam
multiplicadores da necessidade de conscientização da população em relação a devolução correta
de embalagens vazias de agrotóxicos.
Palavras-chave: Logística reversa, capacitação, sustentabilidade ambiental.
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RESUMO
O uso de equipamentos de proteção individual deve ser obrigatório, ressaltando que cada
atividade possui os equipamentos adequados. A informação sobre o uso de EPI’s pode melhor
a qualidade de vida do produtor rural, e reduzir os casos de intoxicação. O presente trabalho
teve como objetivo avaliar o conhecimento de estudantes do Planalto Norte Catarinense, sobre
agrotóxicos e o uso de EPI’s. O trabalho foi desenvolvido de Outubro a Dezembro 2018, em
Canoinhas, Três Barras e Bela Vista do Toldo, e através da aplicação de questionários foram
entrevistados 175 estudantes do ensino médio da rede pública. Observou-se que 81,4%
conhecem o significado da palavra agrotóxico, e 18,6% afirmaram desconhecer seu significado.
Verificou-se que 94,6% dos participantes das capacitações afirmam conhecerem o que é um
EPI, sendo que 93% sabiam que o manuseio de agrotóxicos exige o uso de EPI, ou seja, 1,6%
dos participantes acreditavam que o manuseio e aplicação de agrotóxicos não exigiria a
utilização de EPI’s. Uma informação preocupante foi obtida ao questionar os participantes se
já presenciaram algum indivíduo aplicando ou manuseando agrotóxicos sem a utilização de
EPI’s, e 83,7% afirmaram que presenciaram sem o uso de nenhum dos itens considerados de
proteção individual, e 90,7% afirmaram presenciar aplicação ou manuseio com o EPI
incompleto. Conclui-se a necessidade de campanhas e projetos extensão que buscam a
capacitação de pessoas que utilizam agrotóxicos. A escolha dos estudantes foi fundamental para
torna-los multiplicadores do conhecimento e divulgar os riscos do manuseio de agrotóxicos sem
o devido uso dos EPI’s
Palavras-chave: Extensão Rural, treinamento, EPI.
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RESUMO
Introdução: Diversas substâncias classificadas como contaminantes emergentes estão sendo
detectadas no meio ambiente, especialmente na água e solo. Entre tais substâncias, destacamse os produtos farmacêuticos, que são descartados de forma inadequada no Brasil. Objetivo:
esse estudo caracterizou o descarte de medicamentos (medicamentos vencidos e embalagens)
pelas farmácias situadas nas áreas de Afloramento do Aquífero Guarani no muncípio de Lages,
SC. Método: Após aprovação do comitê de ética, a coleta de dados foi realizada em todas as
farmácias situadas em oito bairros da cidade, os quais estão situados em áreas de afloramento
do aquífero e cujos gestores concordaram em participar. Em seguida, os gestores responderam
um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas sobre a gestão de medicamentos
em seus estabelecimentos. Principais Resultados: Cerca de 90% dos gestores entrevistados
afirma ter recebido informações acerca do descarte de resíduos, entretanto, observou-se falta de
conhecimento sobre o descarte final, a Política de Gestão de Resíduos, especialmente, sobre a
Logística Reversa para medicamentos e sobre o potencial de contaminação do Aquífero
Guarani. Além disso, 58,33% das farmácias não fazem o recebimento dos resíduos de
medicamentos da população do bairro. Conclusão: Os dados mostraram que os gestores estão
descartando os medicamentos vencidos e embalagens adequadamente. Os resultados podem
contribuir para construção da política municipal de resíduos sólidos que precisa ser
implementada nesse ano.
Palavras-chave: Produtos farmacéuticos, Resíduos, Logística Reversa.

108

ERGONOMIA ORGANIZACIONAL INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO
PROCESSO DE TRABALHO UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMILIA
Josiane Gomes Fonseca¹*, Simone Nunes Pinto¹
1

Alpha Prime Editora e Jornalismo LTD. SP – SP

* Rua Luiz Oscar de Carvalho 75, bl a9 ap23 –Trindade, Florianópolis, SC, (48)998535993,
josianegfonseca@gmail.com

RESUMO
Introdução: Durante o trabalho realizado na Assistência Integral a Saúde do Trabalhador das
14 equipes da ESF e UPA, em um município Rio de Janeiro com cerca de 180 mil habitantes,
apresentou-se a demanda para ser trabalhada com uma esquipe específica com a ergonomia
cognitiva organizacional, num apoio a equipe em termos de gerenciamento e organização do
seu trabalho na unidade. O objetivo foi dar resolutividade às questões. A metodologia foi
realizada por etapas: Identificação das Limitações, Fragilidades e pontos críticos, com a gestão
e a equipe. Desdobramento das questões levantadas. Planejamento de Estratégias.
Sensibilização da Equipe. Desenvolvimento do trabalho. Através de um processo interativo de
construção coletiva definimos o produto, o objeto, as ferramentas e o produto final da equipe e
resultados esperado. Foram feitas reflexões sobre os papéis de cada membro da equipe, as
interações, intersecções e rodízios, desta forma toda a equipe em conjunto foi construindo um
fluxograma, permitindo espaço para futuras reformulações e pactuações. Foram repensados os
papéis e os processos de trabalho na unidade de saúde assim como os resultados. Possibilitamos
espaços para a compreensão da “saúde” como um conceito polissêmico, que está intimamente
correlacionada no contexto social do momento, ambientais e das vivências pessoais. Os
resultados foram imediatos, houve uma aproximação maior da Equipe, o entendimento da
importância do trabalho conjunto e da interdependência destes para o bom funcionamento das
unidades. A Conclusão é que essa visão ampliada, cada um se pondo um pouquinho no lugar
do outro, favoreceu a empatia e a colaboração mutua.
Palavras-chave: ambiente, saúde, arte.
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RESUMO
Introdução: O adolescer é reportado desde as retóricas de Aristóteles. No império Romano a
palavra adolescens segregava faixas etárias. No período romântico ganhou forma “dramática e
poética”. A conotação científica principiou-se observando jovens das escolas militares. Em
1904, o Inglês Stanley Hall escreveu ‘’ Adolescência – sua psicologia e relações com a
fisiologia, antropologia, sexo, crime, religião e educação’’ seguido do artigo ‘’ O trabalho da
Clínica de Adolescentes da Faculdade de Stafford’’ publicado por Amélia Gates, fazendo
referência ao primeiro serviço de adolescentes do mundo. Objetivo: Acompanhar as nuances
históricas da adolescência e hebiatria, ambas em constante desenvolvimento, provação e
maturação. Método: Baseou-se na revisão de livros-textos de hebiatria e pediatria, artigos
relacionados ao tema e entrevistas oficialmente publicadas. Principais resultados: Os estudos
de hebiatria ganham cientificismo na década de 50, fomentados por Gallagher que publicou em
1954 “A Clinic for Adolescents”. Na América Latina destaca-se Nídia Gomez Ferraroti em
Buenos Aires, no ano de 1955, e no Brasil “Aspectos globais da saúde”, primeira grande obra
nacional, de Anita S. Coli. No sul destaca-se os médicos psicanalistas Luiz Carlos Osório, José
Otoni Outeiral e Ronald Pagnoncelli de Souza na Saúde Escolar de adolescentes. Conclusão:
Para os jovens é muito importante estar em contato com profissionais dispostos a compreendêlos. Conclui-se na história da prática clínica a hebiatria como parte de um atendimento sistêmico
e eficiente para a complexidade.
Palavras-chave: Adolescência, desenvolvimento, hebiatria.
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RESUMO
Apesar de vários estudos evidenciarem as consequências que os agrotóxicos podem implicar,
existem no Brasil obstáculos que impedem o desenvolvimento de uma agricultura menos
agressiva para as pessoas e para o meio ambiente. O conhecimento relacionado intoxicação por
agrotóxicos é importante para promover políticas públicas e capacitações sobre o tema, com a
finalidade de reduzir os casos de intoxicação. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo
descrever as principais causas de intoxicações por agrotóxicos e grupos intoxicados no estado
de Santa Catarina, em 2017. Para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma revisão
bibliográfica, havendo consulta de artigos científicos, e consulta bibliográfica de dados no
CIAT (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de SC). Observou-se uma ocorrência
de 602 intoxicações por agrotóxicos no estado de SC, e destacam-se como principais causas:
acidental (235), tentativa de suicídio (234) e ocupacional (127), dos quais 335 casos foram
registrados na zona urbana e 204 na zona rural, sendo a faixa etária de 30 a 39 anos com maior
registro de intoxicações por agrotóxicos, predominando os casos no sexo masculino, com 361
registros e para o sexo feminino de 241 casos. Conclui-se a necessidade na divulgação de
informações sobre os riscos do manuseio de agrotóxicos, enfatizando a importância do uso de
equipamentos de proteção individual. Além disso, entende-se que de haver uma maior
fiscalização dos órgãos responsáveis pelas recomendações e comercialização de agrotóxicos,
pois tem-se como uma das principais causas de intoxicação a tentativa de suicídio, decorrente
da facilidade ao acesso desses produtos.
Palavras-chave: Risco ocupacional, equipamentos de proteção individual, conscientização.
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RESUMO
A defesa da cidadania e do direito à qualidade de vida da pessoa com deficiência é um desafio
constante na sociedade atual. Medidas isoladas de profissionais tem sido observadas em
diferentes contextos. O desejo de conviver com seus pares unindo atividades desportivas a
qualidade de vida e inclusão nortearam este projeto. Tendo como objetivo geral: verificar quais
os benefícios e contribuições para a qualidade de vida e o desenvolvimento do jogo do bocha
para a pessoa com deficiência. O projeto foi desenvolvido na Fundação Municipal de Esportes
de Capinzal/SC, mediante pesquisa qualitativa de abordagem participativa com 11 pessoas,
destas, oito com deficiência e três professores. O estudo iniciou em março de 2015 e avaliação
dos resultados em dezembro de 2018. É relevante destacar os principais resultados observados:
parcerias em forma de orientação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Escola
de Educação Básica Mater Dolorum sobre as deficiências. Sondagem em forma de mini oficinas
com os paratletas interessados. Oportunizar aos deficientes identificarem-se com a modalidade
e optarem se fariam parte ou não da equipe. Aprendizagem prática das regras da bocha. Concluise após três anos a melhora significativa da autoestima. Desenvolvimento da autonomia e
respeito a regras de comportamento e de convivência. Criação de vínculos de respeito e amizade
entre os envolvidos. Aquisição de noções espaciais, viso-motora e lateralidade. Melhora na
qualidade de vida e as relações interpessoais fundamentais para a inclusão da pessoa com
deficiência.
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Deficiência. Bocha.
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RESUMO
Introdução. Este trabalho refere-se ao relato de experiência das atividades desenvolvidas como
professora de campo na área de olericultura, na Escola de Educação Básica Vinte e Cinco de
Maio, localizada o município de Fraiburgo, Santa Catarina. A escola possui ensino médio
integrado profissionalizante, onde oferta o curso técnico em Agroecologia. Objetivo: o objetivo
deste trabalho é mostrar as diferentes ações desenvolvidas na horta agroecológica e estufa da
escola como modo de complementar os aspectos teóricos obtidos em sala de aula. Método:
Aulas no campo são realizadas semanalmente com as turmas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio
onde são desenvolvidas atividades de preparo do solo, semeadura e plantio de diversas
hortaliças, rega, controle de plantas daninhas e colheita. Resultado: Nesses espaços os alunos
tem oportunidade de trocar conhecimentos na área de olericultura e extensão rural, fato que
torna a formação técnica muito rica. As atividades realizadas na horta escolar auxiliam na
compreensão de como produzir alimentos sem agredir o meio ambiente, uma vez que não são
utilizados produtos químicos na adubação e mesmo no controle de pragas e doenças; sobre a
importância da conservação do meio ambiente e a cooperação no processo produtivo. Além
disso, os alimentos produzidos consumidos pelos alunos na escola e o excedente é
comercializado, gerando renda extra para a escola. Conclusão: Os alunos levam o que
aprendem na escola para casa, tornam-se mais conscientes levando para a vida os ensinamentos
ecológicos e compreendem a necessidade de uma mudança de postura em relação à natureza
que é primordial implantar na sociedade.
Palavras-chave: horta escolar, ensino médio, agroecologia.
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RESUMO
Introdução. Este trabalho refere-se ao relato de experiência das atividades desenvolvidas no
estágio final do Curso de Agronomia, na propriedade rural Sitio Arroio da Serra e Pousada
Rural, no município de Urubici –SC. A propriedade faz parte da Associação Acolhida na
Colônia, que tem como princípios a valorização da cultura do interior, a conservação meio
ambiente e a troca de experiências entre agricultores e hóspedes. Objetivo: o objetivo foi
vivenciar a realidade do produtor rural que trabalha com alimentos de base agroecológica e com
turismo rural sustentável. Método: O estágio foi realizado nos meses de abril e maio de 2018.
Durante este período foram realizadas atividades práticas no campo e também na área dos
chalés, na propriedade. Resultado: Foram desenvolvidas atividades de colheita na área de
produção orgânica de caqui e kiwi, além da classificação das frutas para comercialização.
Limpeza, plantio e semeadura de hortaliças na estufa e horta. Auxilio na preparação de
compotas de kiwi, preparo do caqui para congelamento com objetivo de produzir sucos para a
pousada durante o ano. Limpeza e organização dos nove chalés da propriedade.
Acompanhamento nas atividades de lazer desenvolvidas na propriedade, juntamente com os
hóspedes. Conclusão: O estágio ofereceu grande contribuição na formação acadêmica, uma
vez que oportunizou vivenciar na prática a produção de base agroecológica e, portanto fixar os
conteúdos obtidos em sala de aula. Sobre como fazer a gestão do próprio negócio pode-se
conhecer as experiências vivenciadas pelos proprietários através de seus relatos.
Palavras-chave: agroecologia, pousada rural, estágio.
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RESUMO
Introdução: Visto que a agricultura no meio urbano, pode beneficiar as cidades de maneira a
fortalecer e garantir a segurança alimentar, além de resultar em um ambiente ornamentado, mas
também funcional. Este projeto integrou uma atividade de extensão (UFSC/Curitibanos)
vinculada ao PROEX (Pró-Reitoria de Extensão), entre os anos de 2016 a 2018. Objetivo:
Promover a agricultura urbana, incentivar e desenvolver práticas de horticultura, aumentar a
proximidade entre a comunidade e a UFSC, assegurar a produção de alimentos agroecológicos,
contribuir para a educação alimentar e nutricional das populações com baixa renda. Método:
Por meio de articulações entre a UFSC e APAE, foram definidas que atenderíamos 10 famílias,
definidas a partir de critérios de interesse e comprometimento, localização espacial,
vulnerabilidade econômica e a frequência do aluno na APAE. Entre a bolsista, colaboradores e
professores, foram realizadas assessorias quinzenalmente em cada beneficiado, que auxiliaram
desde a implantação até a manutenção das hortas, além, de realizar eventos como oficinas e
encontros, garantindo a proximidade dos envolvimentos e a troca de saberes locais. Principais
Resultados e Conclusão: Os objetivos foram alcançados, devido a observação de replicação
das atividades entre próximos, como vizinhos, o aumento das áreas iniciais, melhoria na
qualidade e diversidade alimentar, geração de economia doméstica e autonomia das famílias.
Concluo que este trabalho é fundamental para a garantia de elementos básicos, como
alimentação, inclusão e meio ambiente.
Palavras-chave: Segurança alimentar, inclusão social e agricultura urbana.
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RESUMO
Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável vem adquirindo um importante
espaço nas discussões sociais em todo o mundo. É visível o progresso da consciência ecológica
em diferentes esferas sociais, principalmente no setor da educação universitária, uma vez que
as universidades são a ligação entre a comunidade e o conhecimento científico. Determinou-se
para este estudo, duas etapas, uma de revisão bibliográfica sobre sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável e toda a abrangência dos temas, e uma segunda, partindo a
indagação: "As universidades brasileiras apresentam em seus currículos disciplinas que
abordam os temas sustentabilidade e desenvolvimento sustentável?”. A partir disso, visou-se
avaliar o ementário de 23 cursos de Engenharia Ambiental e/ou Sanitária classificadas com
melhores conceitos no Enade de 2017, localizando disciplinas que abordam sustentabilidade,
desenvolvimento sustentável e temas correlatos. A pesquisa ocorreu entre os meses de agosto
a outubro de 2018, onde foram avaliadas bibliografias referências nos temas para a primeira
etapa, sendo na segunda etapa analisado os sites oficiais das universidades, buscando a ementa
dos cursos e as disciplinas oferecidas. Constatou-se a partir das ementas, que, apenas algumas
universidades participantes da pesquisa oferecem disciplinas voltadas para o desenvolvimento
sustentável, sustentabilidade e o exercício da engenharia baseado nesta temática. A preparação
dos engenheiros para exercício da profissão, baseada nos pilares da sustentabilidade é
imprescindível, uma vez que, o meio social demanda a cada dia mais, profissionais que
revolucionem a sociedade e atuem a para a disseminação do desenvolvimento sustentável em
todos os níveis sociais.
Palavras-chave: Universidade. Sustentabilidade. Ementas. Engenharia Ambiental.
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RESUMO
A cinomose é uma doença ocasionada por um vírus e acomete carnívoros de todas as idades,
porém tem predileção por cães de 3 a 6 meses de idade por não estarem com a resposta imune
totalmente formada. Os sinais clínicos mais relatados estão relacionados ao sistema respiratório,
digestório e nervoso, sendo este o que possui maior indicação para eutanásia devido à gravidade
do quadro clínico e por afetar a qualidade de vida e bem-estar dos animais. Contudo, com o
auxílio da fisioterapia, consegue-se instituir um protocolo ideal para a reabilitação de cães com
sinais neurológicos causados pelo vírus da cinomose e evitar que o destino do paciente seja o
óbito. O presente trabalho relata a reabilitação de um cão com sequelas neurológicas de
cinomose atendido pelo Reabilitacão Fisioterapia Veterinária no município de Lages/SC, o qual
necessitou de 24 sessões, 68 dias, para sua reabilitação, que incluíram cinesioterapia,
estimulação elétrica neuromuscular e laserterapia.
Palavras-chave: cinomose, reabilitação, fisioterapia veterinária.

WELLBEING ALLIED TO PHYSIOTHERAPY IN THERECOVERY OF NEUROLO
GICAL SEQUELAE OF CINOMOSE IN A DOG-CASE REPORT

ABSTRACT
Distemper is a disease caused by a virus and it affects carnivores of all ages, however, it has a
predilection for dogs aged 3 to 6 months because they don’t have a fully formed immune
response. The most reported clinical signs are related to the respiratory, digestive and nervous
systems, which is the most suitable for euthanasia due to the severity of the clinical status and
because it affects the quality of life and welfare of the animals. However, with the aid of
physiotherapy, it’s possible to establish an optimal protocol for the rehabilitation of dogs with
neurological signs caused by the distemper virus and prevent the patient’s fate from death. The
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present work reports the rehabilitation of a dog with neurological sequelae of distemper assisted
by Rehabilitation Veterinary Physiotherapy in the municipality of Lages / SC, which required
24 sessions, 68 days, for their rehabilitation, including kinesiotherapy, neuromuscular eletrical
stimulation and laser therapy.
Keywords: Distemper, rehabilitation, veterinary physiotherapy.

INTRODUÇÃO
A cinomose canina é causada por um vírus do gênero Morbillivirus, pertencente à
família Paramoxyviridae e afeta predominantemente carnívoros terrestres. O vírus penetra por
via respiratória, através da inalação, e tem como locais de replicação os tecidos linfoides,
nervoso e epidérmico, é eliminado nas fezes, saliva, urina e nos exsudatos respiratórios e
conjuntivais por até 90 dias após a infecção. Pode ocorrer também, infecção transplacentária
(GREENE, 2015; NELSON; COUTO, 2010).
Os casos mais comuns são observados em filhotes de cães com 3 a 6 meses de idade,
devido ao sistema imunológico natural e induzido não estar completamente formado, ao
desmame recente e perda dos anticorpos maternos e mesmo com a vacinação, a imunidade ao
vírus da cinomose não é absoluta, podendo até mesmo perder a proteção entrando em contato
com indivíduos doentes, infectar-se após estresse e imunossupressão (GREENE, 2015).
Após 9 a 14 dias da infecção, naqueles indivíduos com resposta imune inadequada
ocorre a multiplicação do vírus nas células epiteliais do sistema respiratório, gastrointestinal e
genitourinário, sendo que dos 3 aos 6 dias essa proliferação massiva em órgãos linfoides como
o baço, corresponde ao aumento inicial da temperatura corporal e leucopenia. Do 8º ao 9º dia
ocorre por via hematogênica a disseminação para as células epiteliais e tecidos do SNC,
causando uma desmielinização aguda ou crônica. Em cães que já possuem uma boa resposta
imune mediada, no 14º dia após a infecção ocorre a eliminação do vírus e os mesmos podem
não apresentar sinais clínicos (GREENE, 2015; NELSON; COUTO, 2010).
A apresentação clínica da doença vai variar principalmente com a imunidade do animal
e virulência da cepa envolvida, sendo que as queixas mais relatadas por proprietários são:
indisposição, secreção oculonasal, tosse seca que evolui para úmida e produtiva, vômito,
diarreia que varia de liquida a sanguinolenta e mucosa. Também, é comum a ocorrência de
dermatite vesicular e pustular sendo que estas lesões raramente se associam com alterações
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neurológicas. Os sinais relacionados ao SNC podem manifestar-se de 1 a 3 semanas após a
recuperação da doença sistêmica e incluem hiperestesia, convulsões, paresia e mioclonia, sendo
esses os principais responsáveis por afetar a qualidade de vida e bem-estar dos cães tendo até
mesmo, a indicação de eutanásia em casos com sinais mais severos (GREENE, 2015; NELSON;
COUTO, 2010).
Para se considerar bem-estar, o animal deve encontrar-se em harmonia com o ambiente
em que se encontra e estar em completo estado de saúde física e mental (JÚNIOR, 2012). Há
também 5 liberdades utilizadas para avaliar a qualidade desse bem-estar, são elas: Liberdade
nutricional que inclui acesso a comida e água de qualidade, livres de desconforto tendo
disponível um ambiente confortável e com temperatura ideal para a espécie, liberdade de medo,
estresse e para expressar seu comportamento natural e, nesse contexto a que mais adequa é
estarem livres de dor e doença sendo importante a vacinação dos mesmos e no caso da cinomose
procurar auxílio veterinário até sua recuperação completa, sendo indicado acompanhamento
fisioterápico nos casos em que persistirem sequelas neurológicas (CFMV; JUNIOR, 2012).
A fisioterapia para a reabilitação do animal com sequelas de cinomose tem por objetivo
restaurar e manter a função ideal do membro, fortalecendo os grupos musculares envolvidos na
tentativa de retornar o bem-estar e a qualidade de vida do animal, sendo que para se obter êxito
deve ser elaborado um protocolo de acordo com os sinais clínicos apresentados por cada
paciente, levando em consideração que cada indivíduo responde de uma maneira.

RELATO DE CASO
Uma fêmea canina, SRD, com aproximadamente 9 meses de idade e pesando 9,5kg, foi
encaminhada para o Reabilitacão Fisioterapia Veterinária após apresentar sequelas
neurológicas decorrentes da cinomose e também, soropositiva para toxoplasmose. O animal
estava ainda em tratamento com Amoxicilina e Vitamina A.
Ao exame neurológico e ortopédico apresentou mioclonia em membro pélvico esquerdo
(MPE) e cabeça, paraparesia, atrofia mais em membro pélvico direito (MPD), flacidez em MPE,
dor profunda diminuída em ambos os membros pélvicos e extensão e flexão consideradas boas.
Durante o exame foi medido em dois locais a massa muscular da coxa de ambos os membros,
próximo à articulação coxofemoral e a outro próximo à patela sendo que neste local a medida

120

foi igual no membro direito e esquerdo, e próximo à articulação no MPD mediu 23cm e no
esquerdo 25cm.
Tendo em vista essas informações, foi instituído o protocolo de fisioterapia com o
objetivo de recuperar e fortalecer os membros pélvicos e reestabelecer a deambulação. As
sessões eram realizadas duas vezes na semana e foi iniciado o protocolo com 6 sessões de
estímulo do reflexo flexor e estimulação elétrica neuromuscular (EENM), por 15 minutos,
através da corrente russa, massagem por 3 minutos, movimentação passiva articular (MPA),
alongamento, bicicleta, flexor e tipoia, ambos exercícios nos membros pélvicos.
Na 7º sessão foi mensurado novamente ás medidas do membro, passando de 23cm para
27cm no MPD e para 27,5 no MPE. Até a 10º sessão foi acrescentado ao protocolo a terapia
com laser em alguns pontos de acupuntura nos membros torácicos, pélvicos e na coluna, com
duração de 5 minutos cada ponto. Por fim, foram realizadas mais 4 sessões utilizando laser
pontual no músculo pectíneo, MPA, alongamento, bola e cones. Na última sessão o animal já
estava conseguindo se locomover normalmente.

DISCUSSÃO
Estudos relatam vários tratamentos fisioterápicos utilizados na reabilitação de cães com
sequelas neurológicas de cinomose, incluindo cinesioterapia, massagem, alongamento, MPA,
estímulo proprioceptivo, eletroterapia, laserpuntura e acupuntura (AZEVEDO, 2013; MELLO,
2015).
A cinesioterapia consiste na movimentação dos membros e pode ser realizada de forma
passiva comandada pelo fisioterapeuta, ativa praticada pelo próprio animal e ativa assistida a
qual tem auxílio de um profissional. Tem por objetivo alongar, condicionar, recuperar e
prevenir lesões adicionais, além de auxiliar na amplitude do movimento, melhorar e conferir
retorno gradativo a função muscular (MELLO, 2015).
O alongamento, flexor e bicicleta, métodos passivos de cinesioterapia relatado nesse
caso tiveram o objetivo de aumentar o comprimento das fibras musculares e devem ser
realizados várias vezes e em baixa intensidade para não promover tensão, estimular o
alongamento tecidual, diminuir contraturas e manter a musculatura flexível (AZEVEDO, 2013;
MELLO, 2015). Nesse mesmo contexto, utilizou-se a MPA devido a perda do movimento
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voluntário, o tônus e a propriocepção dos membros, a mesma teve ação na manutenção da
higidez articular (AZEVEDO, 2013).
Exercícios proprioceptivos, ativos assistidos, utilizando bola e tipoia auxiliaram o
animal no reposicionamento e deambulação dos membros afetados. Ao final do tratamento, foi
inserido a cinesioterapia de forma ativa, utilizando cones para simular percursos com
obstáculos, aumentando a força, coordenação e equilíbrio dos membros (MELLO, 2015).
A massagem, manipulação dos tecidos moles e musculatura, é indicada para casos de
cinomose quando ocorre distúrbio neuromusculoesquelético e perda de mobilidade ou
movimento, podendo ser realizada através da fricção ou compressão. Aumenta o aporte de
oxigênio aos músculos e acelera a remoção de metabólitos residuais, diminui aderências e
estimula o sistema nervoso (AZEVEDO, 2013; MELLO, 2015)
Outra modalidade fisioterápica utilizada foi a corrente russa, que é considerada um
método de estimulação elétrica neuromuscular (EENM) de média frequência e atinge estrutura
teciduais profundas, cujo objetivo foi de recuperar a massa muscular do membro do animal que
estava com atrofia por desuso. Age gerando um estímulo muscular que promove o
fortalecimento muscular, aumentando a circulação local (MACEDO et al., 2008; MELLO,
2015; PELIZZARI et al., 2008)
A laserterapia utilizada em alguns pontos de acupuntura teve por objetivo promover a
neovascularização de tecidos, estimulando os pontos de acupuntura, aumentando o
metabolismo celular e acelerando a liberação de mediadores e fatores inflamatórios (MELLO,
2015).

CONCLUSÃO
A cinomose é uma enfermidade viral de ampla ocorrência em cães, e se não dada sua
devida atenção ao tratamento pode ocasionar a morte do animal ou há casos em que é indicado
a realização da eutanásia, quando o paciente já não possui qualidade de vida e bem-estar
adequados, por isso é de extrema importância estabelecer um protocolo completo de tratamento,
incluindo a fisioterapia para a recuperação em que persistam os sinais neurológicos após o
tratamento sistêmico.
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As modalidades fisioterápicas optadas para este caso foram eficazes na reabilitação do
cão, após 68 dias da primeira sessão o mesmo voltou a deambulação correta, além disso houve
aumento da massa muscular de ambos os membros pélvicos.
A fisioterapia ainda está se difundindo na medicina veterinária, por isso ainda não há
muitos estudos publicados visando a qualidade de vida e bem-estar desses animais que possuem
sequelas neurológicas de cinomose. Há várias modalidades fisioterápicas que podem ser
aplicadas em casos neurológicos, sendo que é necessário adequar o protocolo após a avaliação
do paciente, pois cada animal apresenta sinais específicos e responde ao tratamento de uma
forma.
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RESUMO
A cenoura é fonte de carboidratos, minerais e vitaminas, além de possuir compostos terpenos e
fenóis solúveis. O reconhecimento de sua fonte de antioxidantes naturais aumentou o consumo
da cenoura nos últimos anos. Visando a maior produção deste tipo de alimento, sabe-se hoje
que há um uso indiscriminado de agrotóxicos e que estes estão relacionados à graves problemas
de saúde. Diante disto, este estudo busca comparar a cenoura convencional (com o uso de
agrotóxicos) e a cenoura orgânica através de análises quantitativas de seus componentes. Para
realização deste estudo, obteve-se amostras de cenoura (Daucus carota) convencional em um
Supermercado do município, e as amostras orgânicas foram colhidas no Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC), Campus Lages/SC. Foram realizadas análises laboratoriais para
determinação de compostos fenólicos, flavonoides totais e composição centesimal (englobando
carboidratos, proteínas e os teores de umidade, cinzas e gordura). Os resultados mostraram que
a cenoura orgânica possui uma maior quantidade de compostos fenólicos e flavonoides totais
do que a cenoura convencional. Todavia a cenoura convencional possui maior valor energético.
Já a cenoura orgânica apresentou valores de umidade e cinzas elevados e a convencional exibiu
maior teor de carboidratos, proteínas e lipídeos. Deste modo, considera-se que a cenoura
orgânica é melhor à saúde.
Palavras-chave: cenoura orgânica, cenoura convencional, compostos bioativos
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COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ORGANIC CAROT FOR PHENOLIC
COMPOUNDS, FLAVONOIDS AND CENTESIMAL COMPOSITION

ABSTRACT
The carrot is a source of carbohydrates, minerals and vitamins, in addition, it has terpenes and
soluble phenols. Recognition of its source of natural antioxidants has increased carrot
consumption in recent years. Aiming at the greater production of this type of food, it is known
today that there is an indiscriminate use of pesticides and that these are related to serious health
problems. The present study seeks to compare conventional carrot (with the use of pesticides)
and organic carrot, by means of quantitative analyzes of its components. The results showed
that the organic carrot has a higher amount of phenolic compounds and total flavonoids than
the conventional carrot. However the conventional carrot has higher energy value. The organic
carrot presented values of humidity and high ashes and the conventional one exhibited higher
content of carbohydrates, proteins and lipids. In this way, it is considered that organic carrots
are better for health.
Keywords: organic carrot, conventional carrot, bioactive compounds

INTRODUÇÃO
A cenoura (Daucus carota) é de origem asiática e europeia (PATRO, 2013),
popularizando-se por todo mundo e tornando-se um dos vegetais de raízes mais populares. São
representantes de uma boa fonte de carboidratos, minerais e variadas vitaminas. Ainda possuem
compostos terpenos, variando seu conteúdo de água de 86 a 89%. A planta possui componentes
denominados fitonutrientes, incluindo fenóis (BABIC et al. 1993), poliacetilenos e carotenoides
(BLOCK 1994). Por ser uma importante fonte de antioxidantes naturais, o consumo da cenoura
aumentou nos últimos anos (SHARMA et al. 2012).
Devido ao aumento da população e do consumo de produtos ao longo dos anos, os
agrotóxicos passaram a ser amplamente utilizados para a produção de alimentos. Esses
compostos se baseiam na utilização de agentes químicos para auxiliar no aumento da
produtividade, proteção contra insetos e pragas e no controle de doenças (MOREIRA et al.,
2002). Porém, seu uso indiscriminado pode resultar em graves problemas à saúde de
agricultores, consumidores e do meio ambiente (VIERO et al., 2016).
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Os impactos da utilização de agrotóxicos começaram a ser notados nos anos 70, levando
ao aumento de práticas agrícolas menos agressivas ao meio e ao homem, sendo essas
denominadas de agricultura orgânica (NEVES et al., 2000).

Nesse contexto, visando

diferenciar produtos orgânicos de convencionais e determinar compostos importantes para a
valorização do produto, este estudo objetivou determinar a composição de compostos fenólicos
e flavonoides de amostras convencionais e de cultivo orgânico da cenoura, bem como
apresentar sua composição centesimal.

METODOLOGIA
2.1 Preparo das amostras
As amostras de cenoura (Daucus carota) convencional foram obtidas em um
Supermercado, em Lages/SC, e as amostras orgânicas foram colhidas no Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC), Campus Lages/SC.

Posteriormente, as amostras foram lavadas,

trituradas em um multiprocessador e armazenadas em um ultrafreezer até o momento de serem
analisadas.
Para análise de compostos fenólicos e flavonoides, foram pesados 3g de cenoura e
adicionados 5mL de diferentes solventes (água deionizada, água deionizada 40%, álcool etílico
60% e álcool etílico), sendo homogeneizados e submetidos a uma extração por ultrassom com
o equipamento Cristofoli Ultrasonic Cleaner, em 42 kHz, por um período de 30 minutos. Em
seguida, uma alíquota de cada amostra foi centrifugada a 1000rpm por dez minutos, para
posterior análise no espectrofotômetro modelo UV/VIS SPECTROPHOTOMETER, marca
UV752(D). Cada amostra foi submetida a extração em duplicata.

2.2 Determinação de compostos fenólicos
A quantificação de compostos fenólicos foi realizada a partir da curva de calibração
externa do ácido Clorogênico, cuja faixa de calibração foi de 19,23 mg/L a 192,3 mg/L, com 6
níveis de concentração, cada ponto foi feito em triplicata. As medidas foram realizadas em um
comprimento de onda de 725nm (SWAIN, HILLIS, 1959).
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2.3 Determinação de flavonoides totais
A quantificação de flavonoides totais foi medida a partir de curva de calibração externa
da Quercetina, cuja faixa de calibração de 2 mg/L a 200 mg/L, com 6 níveis de concentração,
cada ponto foi feito em triplicata. As medidas foram realizadas em comprimento de onda de
415nm.

2.4 Determinação da composição centesimal
A determinação de umidade foi realizada levando em consideração a perda de peso da
amostra quando adicionada em estufa a 105ºC. O teor de cinzas foi realizado por meio da adição
da amostra seca em mufla por 550º C (ADOLFO LUTZ, 2008). Para a determinação do teor de
gordura foi utilizada uma extração com clorofórmio e metanol (BLIGH e DYER, 1959). Para
realizar a determinação de proteínas utilizou-se o método de Kjeldahl (ADOLFO LUTZ, 2008).
Os carboidratos foram calculados pela diferença dos resultados já obtidos. As análises de
composição centesimal foram realizadas em triplicatas.

RESULTADOS
A Figura 1 apresenta a comparação de compostos fenólicos entre cenoura in natura
convencional e orgânica. O conteúdo de compostos fenólicos foi determinado pelo método de
Folin-Ciocalteu, sendo expressado como miligramas equivalentes de ácido clorogênico por cem
gramas de amostra. Os valores expressos no gráfico são referentes a duas análises em dois dias
diferentes, com a finalidade de confirmação dos resultados.

Figura 1 - Gráfico de representação dos compostos fenólicos presentes em amostras de cenoura
orgânica e convencional.

A Figura 2 apresenta a comparação de flavonoides totais entre cenoura in natura
convencional e orgânica, em diferentes tipos de extratos. Os resultados foram calculados por
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miligramas equivalentes de quercetina por cem gramas de amostra. Os valores expressos no
gráfico são referentes a duas análises em dois dias diferentes.

Figura 2 - Gráfico de representação dos valores de flavonoides totais presentes em amostras de
cenoura orgânica e convencional.

A Tabela 1 apresenta a comparação centesimal da cenoura in natura convencional e
orgânica, sendo nele expresso os valores de valor energético, umidade, cinzas, lipídeos,
proteínas e carboidratos.
Tabela 1 - Análise Centesimal de amostras de cenoura in natura convencional e
orgânica.
Tipo de Cenoura
Composição Centesimal
Orgânica (%)
Convencional (%)
24,88
38,64
Valor Energético (kcal)
92,8 ± 0,002
89,53 ± 0,001
Umidade
5,35 ± 0,008
8,28 ± 0,0009
Carboidratos
1,13 ± 0,007
0,92 ± 0,0003
Cinzas
0,63
±
0,0005
1,11 ± 0,0002
Proteínas
0,12 ± 0,0006
0,12 ± 0,004
Lipídeos
Para melhor comparar os valores de composição centesimal, construiu-se a Tabela 2,
com os valores listados em duas literaturas.

Tabela 2 - Composição centesimal de cenoura obtida em outros estudos realizados.
Duarte e Areco
Composição centesimal Teixeira et al. (2011)
(2014)
88,20 – 95,55
88,29
Umidade
3,51 – 9,70
9,58
Carboidratos
0,3 – 0,99
-*
Cinzas
0,44 – 1,3
0,93
Proteínas
0,19 – 0,50
0,24
Lipídeos
* não é expresso o valor de cinzas na Tabela de composição química de Duarte e Areco (2014).
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DISCUSSÃO
Analisando-se os dados da Figura 1, nota-se que o teor de compostos fenólicos presentes
na cenoura foi maior na amostra orgânica, comparando-a com a amostra convencional. Ainda,
em um comparativo com os tipos de extratos, obteve-se uma melhor extração de compostos
fenólicos em solvente aquoso tanto nas amostras orgânicas como nas comerciais. A extração de
compostos fenólicos em meio aquoso ocorreu de maneira mais efetiva também no trabalho de
Chaicousk et al (2014), onde realizaram extratos hidroalcoólicos e aquoso em erva-mate Ilex
paraguariensis.
Como nos compostos fenólicos, a concentração de flavonoides totais também foi maior
em cenouras orgânicas com extração em meio aquoso, entende-se que as cenouras cultivadas
de forma orgânica, apresentam mais flavonoides e compostos fenólicos, que por sua vez,
possuem propriedades benéficas ao serem consumidas.
Na Tabela 2, Teixeira et al. (2011) trazem valores de intervalo da composição
centesimal da cenoura (Daucus carota) encontrados em seu trabalho. Comparando os
resultados encontrados no presente trabalho aos percebidos por Teixeira et al. (2011), os dados
obtidos experimentalmente podem ser aceitos.

CONCLUSÃO
A cenoura orgânica possui uma maior quantidade de compostos fenólicos e flavonoides
totais do que a cenoura convencional, que são benéficos à saúde, porém, possui valores de
umidade e cinzas elevados. A cenoura convencional exibiu maior teor de carboidratos, proteínas
e lipídeos.
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RESUMO
A Endocardite Infecciosa envolve a superfície endocárdica. São fatores de risco: idade maior
que 60 anos, sexo masculino, má higiene bucal ou infecções dentárias, doença cardíaca
estrutural (valvar, congênita), prótese sintética, história prévia de endocardite infecciosa,
presença de dispositivos intravasculares (como cateter venoso central), hemodiálise crônica e
infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida. O diagnóstico deve ser suspeitado em
pacientes com febre e fatores de risco. Estigmas periféricos são auxiliares importantes para
aumentar a suspeição da doença, quando presentes. O presente estudo teve como objetivo:
Relatar caso de paciente com Endocardite Infecciosa com estigmas periféricos da doença,
discutindo os achados com a literatura. Paciente com diagnóstico de Endocardite Infecciosa
com presença de estigmas periféricos, sendo realizados exames específicos, diagnóstico através
dos critérios de Duke modificados, e tratamento com boa resposta.
Palavras-chave: Endocardite Infecciosa. Cardiologia. Estigmas Periféricos

INFECTIVE ENDOCARDITIS PERIPHERAL SIGNS: CASE REPORT

ABSTRACT: Infective Endocarditis involves the endocardial surface of the heart. The risk
factors are: age greater than 60 years, male, poor oral hygiene or dental infections, structural
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heart disease (valve, congenital), synthetic prosthesis, previous history of infective
endocarditis, presence of intravascular devices (such as central venous catheter), chronic
hemodialysis and infection of human immunodeficiency virus. The diagnosis should be
suspected in patients with fever and risk factors. Peripheral stigmas are important auxiliaries to
increase the suspicion of the disease, when present. The present study had as objective: To
report case of patient with Infectious Endocarditis with peripheral stigmas of the disease,
discussing the findings with the literature. Patient diagnosed with Infectious Endocarditis with
presence of peripheral stigmas, with specific examinations, diagnosis through modified Duke
criteria, and treatment with good response.
Key words: Infective Endocarditis, Cardiology, Peripheral Stigmas

INTRODUÇÃO
Atualmente a doença representa importante moléstia no Brasil, sendo definida como o
processo infeccioso que envolve a superfície endocárdica do coração. Dados americanos
demonstram uma incidência de 3 a 7 casos para cada 100.000 pessoas/ano, com significativa
morbidade e alta mortalidade sem tratamento, sendo, uma infecção ameaça a vida
(AMBROSIONI et al. 2017).
O diagnóstico é realizado através dos critérios de Duke modificados que incluem
manifestações clínicas, culturas e outros exames complementares. Dentre as manifestações
clínicas, existem os estigmas periféricos da doença, representados por fatores imunológicos e
vasculares, dentre eles manchas de Janeway, nódulos de Osler e manchas de Splinter. O
tratamento é baseado em antibioticoterapia associado ao suporte clínico (NISHIMURA et al.
2014; GRINBERG, SOLIMENE, 2011).
O presente estudo teve como objetivo: Relatar caso de paciente com Endocardite
Infecciosa com estigmas periféricos da doença, discutindo os achados com a literatura.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional, descritivo, do tipo Relato de Caso. Este relato foi
vivenciado no durante atividades de ensino realizadas na Residência Médica do Hospital Tereza
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Ramos, no Município de Lages, Santa Catarina, e obteve como população alvo um único
paciente com história de Endocardite Infecciosa com estigmas periféricos da doença.
O estudo cumpriu os quesitos éticos, sendo autorizado pelo paciente por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Além disto, os aspectos éticos
previstos na resolução 466/2012 e complementares do Conselho Nacional de Saúde foram
cumpridos em sua integralidade, em específico à garantia do sigilo e confidencialidade dos
dados.
Os dados foram obtidos por diálogo direto com o paciente, realização de anamnese e
avaliação de exames laboratoriais, Raio-x de tórax, ecocardiografia transtorácica e
transesofágica realizados durante o período de internação no Hospital Tereza Ramos.

RELATO DE CASO
Paciente com 19 anos, masculino, cirurgia cardíaca prévia para reparo do Defeito do
Septo Atrioventricular forma total, com “patch” aos seis anos de idade. Vinha em uso contínuo
de digoxina e furosemida. Interna para investigação de quadro febril prolongado associado à
icterícia, dor abdominal epigástrica e vômitos há uma semana. Sorologias para hepatites
negativas.
Apresentava, além da icterícia ao exame físico, sopro holossistólico. Exames
laboratoriais de admissão apresentando hiperbilirrubinemia, sem provas inflamatórias elevadas,
sem alterações de enzimas pancreáticas. Prosseguiu-se com realização de ultrassonografia de
abdome demonstrando derrame pleural à esquerda e pequena quantidade de líquido livre na
cavidade abdominal.
À ecocardiografia transtorácica foi evidenciado suspeita de rotura de corda em valva
mitral relacionada ao folheto posterior com insuficiência moderada (Figura 1). No terceiro dia
de internamento evoluiu com presença de nodulações violáceas em polpa digital do primeiro
(Figura 2) e terceiro quirodáctilo, de até 0,5cm e hemorragia subungueal em quarto quirodáctilo
(Figura 3).
Iniciada terapia empírica para endocardite infecciosa, após coleta de hemocultura que,
posteriormente, apresentou-se positiva para Staphylococcus aureus. Ecocardiografia
transesofágica realizada evidenciando vegetação aderida a face atrial do anel mitral, filamentar,
medindo em seu maior diâmetro 7 milímetros. Confirmou-se, então, o diagnóstico com base
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nos critérios de Duke modificados (Figura 4). Após início de antibioticoterapia, paciente evolui
com melhora do quadro geral, desaparecimento da icterícia e negativação de crescimento em
hemoculturas posteriores.

Figura 1: Refluxo, caracterizando Figura 2: Nódulo de Osler, em polpa digital de
insuficiência mitral. Lages, 2019.
1º quirodáctilo D e em 3º quirodáctilo de mão
direita, face ventral, falange medial. Lages,
2019.

Fonte: Dados primários.

Figura 3: Mancha de Splinter em região Figura 4: Vegetação em face atrial de anel
subungueal de 4º quirodáctilo D. Lages, mitral. Lages, 2019.
2019.

Fonte: Dados primários.

DISCUSSÃO
Os principais fatores de risco envolvidos com o desenvolvimento de EI são: idade maior
que 60 anos, sexo masculino, má higiene bucal ou infecções dentárias, doença cardíaca
estrutural (valvar, congênita), prótese sintética, história prévia de endocardite infecciosa,
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presença de dispositivos intravasculares (como cateter venoso central), hemodiálise crônica e
infecção por HIV. Estudos têm demonstrado que, com relação à higiene bucal, o maior risco de
desenvolver EI encontra-se nas atividades diárias, como escovação, uso de fio-dental e
mastigação, com liberação de pequenas quantidades de bactéria de forma repetida,
principalmente nos casos de má higiene (HABIB et al., 2015).
A etiologia é muito variável, porém as mais incidentes são por Staphylococcus aureus
(31%), estreptococos do grupo Viridans (17%) e enterococos (11%) (NISHIMURA et al. 2014).
A EI pode apresentar-se de forma aguda rapidamente progressiva, subaguda ou crônica, desde
manifestações clássicas até inespecíficas. Deve ser cogitado diagnóstico em pacientes com
febre, presente em até 90% dos casos, e fatores de risco, sendo diagnóstico realizado através de
manifestações clínicas, hemocultura e ecocardiografia. A febre pode vir associada à diversos
sintomas como calafrios, inapetência e/ou perda ponderal. O sopro cardíaco pode ser auscultado
em até 85% dos casos, com até 25% apresentando fenômenos embólicos (principalmente para
cérebro, pulmão e baço) (NISHIMURA et al., 2014).
Observar estigmas periféricos possibilita o diagnóstico precoce. Leucocitose, aumento
de provas inflamatórias, anemia ou hematúria microscópica podem auxiliar no raciocínio
clínico. A avaliação laboratorial de sepse deve estar presente, incluindo, além dos citados,
lactatemia, alteração de bilirrubinas, trombocitopenia, alterações da função renal, podendo-se
utilizar o score de SOFA para prognóstico (HABIB et al., 2015).
Os critérios diagnósticos utilizados são os de Duke modificados, que classificam o
paciente em EI definitiva, possível ou rejeitada (GRINBERG; SOLIMENE, 2011). A
classificação consiste em: a) Definitiva: que inclui vegetação ou abscesso intracardíaco com
atividade de endocardite na histologia ou dois critérios clínicos maiores, um maior e três
menores ou cinco menores; b)Possível: ocorre na presença de um critério clínico maior e um
menor ou três menores; c) Rejeitada: quando houver outra alternativa diagnóstica mais
provável, houver resolução das manifestações clínicas em menos de quatro dias do início da
antibiótico terapia, não houver evidência patológica após cirurgia ou autópsia em paciente com
menos de quatro dias de antibioticoterapia ou não fechar critérios para EI possível ou definitiva
(SALGADO; LAMAS; BÓIA, 2013).
Critérios clínicos maiores são: hemoculturas positivas, principalmente para patógenos
comuns na EI, e evidência de envolvimento endocárdico (ecocardiografia, tanto transtorácica
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como transesofágica, esta última mais sensível, com vegetações, abscesso ou nova deiscência
parcial de valva protética; regurgitação valvar nova). Já os menores incluem: predisposição
(doença cardíaca prévia, uso de drogas intravenosas), febre (maior ou igual a 38°C), fenômenos
vasculares (êmbolos sépticos, hemorragia conjuntival, lesões de Janeway), fenômenos
imunológicos (glomerulonefrite, nódulos de Osler, pontos de Roth) e evidência microbiológica
com culturas positivas (HABIB et al., 2015).
Fenômenos vasculares evidenciam manifestações como a hemorragia conjuntival e
subungueais e as lesões de Janeway. As lesões de Janeway se caracterizam por máculas
hemorrágicas indolores preferencialmente em plantas dos pés e palmas das mãos, sequelas de
embolizações sépticas periféricas, mais observadas na EI por S. aureus. As hemorragias
subungueais, ou manchas de Splinter, são lesões vermelhas, mais escuras, que se apresentam
de forma linear e também são indolores, na parte proximal do leito ungueal, podendo coalescer
(KASPER et al., 2017).
Os fenômenos imunológicos apresentam outros estigmas periféricos da EI. Nódulos de
Osler são manifestações raras, porém muito características. São lesões nodulares violáceas
subcutâneos, localizadas predominantemente em polpas digitais de mãos e pés. Indolores, são
resultado de deposição de imuno complexos circulantes e de vasculite focal. Pontos de Roth
são hemorragias da retina que apresentam centro pálido de fibrina coagulada, também
relacionados com uma vasculite mediada por imuno complexos secundária à EI. Já a
glomerulonefrite difusa também por imuno complexos pode se associar a esses achados,
embora seja mais rara (KASPER et al., 2017).
O tratamento baseia-se em antibioticoterapia, além de suporte clínico. A escolha do
antibiótico deve prover cobertura para os principais microrganismos envolvidos e, posteriori,
deve ser guiado pelos resultados de culturas solicitas e coletadas antes do início da
antibioticoterapia sempre que possível, porém sem atrasar esta (BADDOUR et al., 2015).

CONCLUSÃO
O diagnóstico de EI, apesar de ser um desafio, pela variabilidade de apresentação clínica,
deve ser realizado de maneira rápida. Entre os sinais se destacam os estigmas periféricos,
mesmo

possuindo

uma

baixa

incidência,

consequentemente, melhor conduta e prognóstico.

auxiliando

no

diagnóstico

precoce e,
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RESUMO
A displasia coxofemoral (DCF) é uma afecção ortopédica, com fator hereditário considerado
primário determinante, não congênita, que acomete os cães, e de forma mais frequente, as raças
de grande porte. Esta afecção causa desconforto, dor e, pode apresentar sinais clínicos como
claudicação, intolerância ao exercício, dificuldade de locomoção, perda de massa muscular e
anormalidade na deambulação dos membros pélvicos. A fisioterapia veterinária é uma
ferramenta importante a ser considerada em afecções ortopédicas, e neste caso pode ser
utilizada como forma de tratamento conservador, possibilitando uma melhora significativa na
expectativa e qualidade de vida de pacientes tratados quando jovens. O presente trabalho tem
por objetivo apresentar o caso de um canino, da raça Golden Retriever, com 7 meses de idade,
o qual foi diagnosticado jovem após apresentação de sinais clínicos, e atendido em Lages/SC,
para realização de fisioterapia como tratamento conservador, sendo possível observar
resultados positivos em curto período de tratamento.
Palavras-chave: Displasia coxofemoral, fisioterapia, cão.

PHYSIOTHERAPY IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF A DOG WITH
BILATERAL HIP DYSPLASIA – CASE REPORT

ABSTRACT
Hip dysplasia (DCF) is an orthopedic disorder, with hereditary factor considered primary
determinant, non-congenital, which affects dogs, and in a more frequent way, large breeds. This
condition causes discomfort, pain, and may present clinical signs such as claudication, exercise
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intolerance, difficulty in locomotion, loss of muscle mass and abnormality in the ambulation of
the pelvic limbs. The veterinary physiotherapy is an important tool to be considered in
orthopedic disorders, and in this case can be used as a form of conservative treatment, allowing
a significant improvement in the expectation and quality of life of patients treated as young.
The present work aims to present the case of a canine, of the breed Golden Retriever, with 7
months of age, which was diagnosed young after presentation of clinical signs, and attended in
Lages/SC, to perform physiotherapy as treatment Conservative, and it is possible to observe
positive results in a short period of treatment.
Keywords: Hip dysplasia, physiotherapy, dog.

INTRODUÇÃO
A displasia coxofemoral (DCF) é frequentemente encontrada na clínica de pequenos
animais, se caracterizando por um desenvolvimento ou crescimento anormal da articulação, ao
qual é comum ser observado luxação ou subluxação da cabeça do fêmur (FOSSUM, 2015;
MIQUELETO et al, 2013), é ainda característico em animais idosos por doença articular
degenerativa (DAD) (FOSSUM, 2015). Os fatores predisponentes são multifatoriais, porém há
maior tendência em animais de raças grandes (MINTO et al, 2012; PIERMATTEI; FLO, 1999).
Os cães com predisposição genética, têm como fator primário determinante, mas normalmente
não nascem acometidos, desenvolvem as anormalidades articulares associadas a DCF conforme
a maturidade (McLAUGHLIN; TOMLINSON, 1996).
O meio de diagnóstico está associado aos sinais clínicos apresentados pelo animal e
exames radiográficos (MIQUELETO et al, 2013; TODHUNTER; LUST, 2002), sendo o ângulo
de Norberg e o percentual de cobertura da cabeça femoral as variáveis com maior aplicação na
relação da DCF (VIEIRA et al, 2010).
A fisioterapia trata-se de uma modalidade terapêutica que encontra-se em constante
expansão na área de Medicina Veterinária, promovendo qualidade de vida e bem estar animal
(MIKAIL & PEDRO, 2009; SGUARIZI, 2007). Auxilia de forma eficaz no controle da dor, na
recuperação de animais no pós-operatório, pacientes com histórico de lesões, entre outras
afecções, o que permite direcionamento adequado das técnicas ao paciente, conforme objetivase o resultado do tratamento (SILVA; ALVES; FILADELPHO, 2008).

139

RELATO DE CASO
Um cão da raça Golden Retriever, com 7 meses de idade, pesando 24,8 kg, foi
encaminhado à Fisioterapia Veterinária, e atendido pela Médica Veterinária Larissa Berté, na
cidade de Lages/SC, com queixa de claudicação há aproximadamente dois meses, percebido
pela tutora após subir escadas, na qual relatou que o canino apresenta dor quando realiza
exercícios mais intensos como brincadeiras e corridas.
Ao exame físico o animal apresentou os parâmetros dentro da normalidade, no entanto
foi observado que o paciente apresentava claudicação grau III dos membros pélvicos e
crepitação na articulação coxofemoral do membro pélvico direito. No exame radiográfico foi
possível identificar espessamento do colo femoral bilateral, mais evidente em fêmur direito,
associado a incongruência articular em articulação coxofemoral bilateral compatível com
displasia coxofemoral associado a luxação coxofemoral bilateral
Elaborou-se um protocolo fisioterápico objetivando a analgesia, ou seja, diminuir os
impactos da dor causados pela DCF e luxação coxofemoral. Planejou-se a realização de
laserterapia (5J/cm²) com início na primeira sessão, magnetoterapia no local onde apresentava
dor, sendo realizado na primeira e segunda sessão, sendo o mesmo princípio também realizado
a partir da terceira sessão na região do quadril, e o uso da bola terapêutica, tendo início na
terceira sessão. Este protocolo foi estipulado para realização de três sessões semanais, durante
duas semanas, e após este período as sessões deveriam ser realizadas a cada quinze dias.
No primeiro dia, foi realizada a avaliação do paciente e a primeira sessão utilizando
laserterapia (5J/cm²) na região da articulação coxofemoral, bilateralmente, e magnetoterapia no
ponto de dor, durante 20 minutos, 60°. Na segunda sessão, realizada três dias após a primeira,
foi realizado o mesmo protocolo, e pôde-se perceber uma melhora na claudicação. Na quarta
sessão, onde foi realizado laserterapia, magnetoterapia e uso da bola terapêutica, foi possível
perceber redução na crepitação existente na articulação do membro pélvico direito, bem como
o canino apresentou uma melhor deambulação. Com a sexta sessão foi possível observar
significativo progresso no quadro avaliando os mesmos quesitos de crepitação e deambulação,
sendo que o animal também apresentou-se mais ativo.
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DISCUSSÃO
A DCF é uma afecção ortopédica frequentemente diagnosticada em cães de raças
grandes, não congênita, e se caracteriza pelo arrasamento do acetábulo, achatamento da cabeça
do fêmur, subluxação ou luxação coxofemoral, podendo ser uni ou bilateral, que leva a doença
articular degenerativa. As causas são consideradas multifatoriais, portanto o fator hereditário é
prevalente, e questões nutricionais, ambientais, e biomecânicas por exemplo, podem ser
importantes na acentuação da afecção (PERRUPATO; QUIRINO, 2014; ROCHA et al, 2008;
SELMI; PENTEADO; LINS, 2009). Comumente dolorosa, a DCF provoca o arqueamento do
dorso do animal, claudicação, deslocamento do peso para os membros torácicos afim de
diminuir a carga nos membros pélvicos (ROCHA et al, 2008). A conduta médica para o
tratamento dependerá da idade do animal e principalmente o grau de acometimento, visando
proporcionar qualidade de vida ao animal. Várias técnicas cirúrgicas são propostas para o
tratamento da DCF, como por exemplo, a ostectomia da cabeça e colo femoral, osteotomia
pélvica tripla, sinfisiodese púbica juvenil (para cães diagnosticados quando filhotes, sendo
indicada esta técnica entre 16 e 20 semanas de vida), entre outras. Porém, é possível
reestabelecer a função clínica em 75% dos pacientes que são tratados de forma conservadora
quando jovens (FOSSUM, 2015).
A fisioterapia veterinária dispõe de técnicas nas quais são definidas em um protocolo
fisioterápico de acordo com a necessidade do paciente. A laserterapia de baixa potência, é uma
das técnicas utilizadas na fisioterapia afim de promover analgesia, acelerar os processos
cicatriciais, na modulação da inflamação, aumentar a vasodilatação sobre o local de incidência
do laser, sem que haja a produção de calor (PELEGRINI; VENÂNCIO; LIEBANO, 2012;
RAMALHO et al, 2015). Tem ação na recuperação da condução nervosa (HADIAN;
MODHAHDAM, 2003), anti-inflamatória, e algumas das suas indicações são para casos de
controle da dor, luxações, cicatrização de feridas, fraturas, entre outros (SILVA; OLIVEIRA;
MELO, 2018). Método este, que se mostrou efetivo no controle da dor, podendo ser observado
em pouco tempo conforme a evolução do paciente.
A magnetoterapia, técnica também utilizada no protocolo fisioterápico, trata-se de uma
terapia utilizando campos magnéticos, que pode ser aplicado de forma pulsada, promovendo
uma maior ativação celular, ou ainda de forma contínua, o que promove maior relaxamento
muscular (SILVA; OLIVEIRA; MELO, 2018). Possui efetividade analgésica, anti-inflamatória
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e regeneração tecidual (MEYER et al, 2011) e suas indicações consistem em casos relacionados
a fraturas, ação profilática quanto à perca de massa muscular, doenças articulares degenerativas,
necrose asséptica da cabeça do fêmur, dores agudas ou crônicas (MEYER et al, 2011; MIKAIL
& PEDRO, 2009; SILVA; OLIVEIRA; MELO, 2018). Sendo esta técnica associada ao
protocolo, auxiliando, também na melhora da dor do paciente, permitindo fortalecimento da
musculatura, onde foi possível notar progresso na deambulação.
Bola terapêutica ou bola suíça, objetiva uma melhora na capacidade funcional dos
pacientes através do alongamento, fortalecimento muscular, estabilidade e equilíbrio nos
membros ao qual localiza o treinamento resistido. Promove melhora na deambulação e na
propriocepção, por promover a ativação dos músculos da região pélvica, quando trabalha-se
membros pélvicos (PADILHA et al, 2018; SOUZA et al, 2017). No caso, o paciente foi
sustentado pela bola nos membros torácicos, sendo fortalecida a musculatura da região pélvica,
o que promoveu um progresso no quadro de deambulação, tônus muscular e estabilidade dos
membros acometidos pela displasia.

CONCLUSÃO
Com o caso relatado, foi possível observar a melhora clínica do paciente com o auxílio
do tratamento conservador. Mesmo com poucas sessões realizadas, a fisioterapia possibilitou
uma melhora nos sinais clínicos, e o animal apresentou um progresso significativo a cada
sessão. A fisioterapia veterinária, é uma importante ferramenta, que pode ser aplicada de acordo
com suas indicações, na qual proporciona, de forma não invasiva, qualidade de vida e bemestar, permitindo o aumento na expectativa de vida dos seus pacientes.
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RESUMO
A doença do disco intervertebral (DDIV) é a afecção neurológica de maior ocorrência em cães,
podendo acometer animais de ambas as idades e raças. Dependendo do quadro clínico
apresentado pode-se optar pelo tratamento conservador, antes de submeter o animal a um
procedimento cirúrgico, sendo de extrema importância o repouso por até quatro semanas. A
fisioterapia é indicada tanto no tratamento conservador como no pós-operatório. O presente
trabalho tem por objetivo relatar a importância da fisioterapia na qualidade de vida de um cão
com DDIV, o qual apresentou paraplegia aguda e foi submetido à hemilaminectomia e
posteriormente atendido pelo Reabilitacão Fisioterapia Veterinária, no município de Lages/SC,
cujo protocolo utilizado teve por objetivo reestabelecer a deambulação e fortalecer a
musculatura dos membros pélvicos, por isso foi incluído estimulação elétrica neuromuscular
(EENM), laserterapia pontual, movimentação passiva das articulações, alongamento,
massagem, plataforma proprioceptiva circular e caminhada na esteira. Na décima sessão o
animal recuperou sua deambulação parcialmente então foi incluído esteira no protocolo
fisioterápico e após 19 sessões reestabeleceu totalmente a deambulação e houve melhora no
fortalecimento da musculatura de ambos os membros pélvicos.
Palavras-chave: Doença do disco intervertebral, fisioterapia veterinária, canino

VETERINARY PHYSIOTHERAPY IN THE POSTOPERATIVE PERIOD OF A DOG
WITH INTERVERTEBRAL DISC DISEASE - CASE REPORT

ABSTRACT
Intervertebral disc disease (DDIV) is the most frequent neurological condition in dogs and can
affect animals of both ages and races. Depending on the clinical status presented, conservative
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treatment may be chosen before the animal is submitted to a surgical procedure, resting for of
four weeks is of utmost importance. In cases of recurrent pain and sudden paraplegia, it’s
indicated to surgical intervention. Physiotherapy is indicated for both conservative and
postoperative treatment.The present study aims to report the importance of physiotherapy in the
quality of life of a dog with DDIV, which presented acute paraplegia and was submitted to
hemilaminectomy and later attended by the Rehabilitation Veterinary Physiotherapy, in the
municipality of Lages/SC, whose the protocol used was aimed at restoring ambulation and
strengthening the muscles of the pelvic limbs, so it was included neuromuscular electrical
stimulation (NMES), punctual lasertherapy, passive movement of the joints, stretching,
massage, circular proprioceptive platform and and walk on the treadmill. In the tenth session
the animal recovered its ambulation partially, then was included treadmill in the physiotherapy
protocol and after 19 sessions completely reestablished the ambulation and there was
improvement in the strengthening of the muscles of both pelvic limbs.
Keywords: Intervertebral disc disease, veterinary physiotherapy, canine.

INTRODUÇÃO
A doença do disco intervertebral (DDIV) é um processo degenerativo relativamente
comum, é a afecção neurológica mais comum em cães e pode atingir animais de todas as idades,
dependendo da raça do animal já se direciona a suspeita para um determinado tipo de
degeneração (FOSSUM, 2015; CURTI & MÔNICA, 2012).
Quando ocorre uma degeneração condróide, do núcleo pulposo, sendo mais comum a
extrusão, é classificada como Hansen tipo I e Hansen tipo II quando há uma degeneração
fibróide, geralmente protrusão do anel fibroso. Quanto à predileção, a Hansen tipo I é
encontrada mais comumente em raças de pequeno porte como Poodle, Dachshund e Yorkshire
e a Hansen tipo II em cães de raças grandes como Labrador e Golden retriever, Pastor alemão
e Doberman (ANDRADES, 2018; ANDRADES, 2018; FOSSUM, 2015).
Em raças pequenas, os locais mais comumente relatados das afecções toracolombares
são entre T11 e L3 e os sinais mais relatados pelos proprietários são relacionados à dor e a
fraqueza dos membros pélvicos, sendo considerado emergência cirúrgica quando o animal
apresenta paraparesia ou paraplegia sem deambulação de ocorrência aguda, devido à extrusão
súbita do disco toracolombar. Quando há dor, os proprietários podem relatar que o animal
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permanece com as orelhas para trás, de cabeça baixa, pescoço rígido e se movimentam de forma
cautelosa, além de apresentarem espasmos da musculatura cervical (FOSSUM, 2015;
RAMALHO, 2015).
Para confirmação da suspeita diagnóstica os exames complementares mais indicados
são a mielografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada simples ou
contrastada, as quais vão revelar alterações no disco intervertebral (FOSSUM, 2015).
O tratamento deve ser instituído de acordo com as condições clínicas do animal, pode
ser realizado de forma conservadora quando o animal possui leves déficits neurológicos e ainda
não apresentam episódios recorrentes de dor, envolve repouso absoluto em gaiola por três a
quatro semanas com o objetivo de cicatrizar o ligamento longitudinal caudal e prevenir futuras
herniações, pode-se utilizar também antinflamatórios não-esteroidais (AINE’s), relaxantes
musculares e até mesmo glicocorticoides em doses baixas, além de ser necessário a reabilitação
física do animal (FOSSUM, 2015; RAMALHO, 2015).
O tratamento cirúrgico é indicado quando a DDIV está afetando a qualidade de vida e o
bem-estar desses animais, os episódios de dor se tornam recorrentes e o paciente já não responde
mais ao tratamento conservativo e há alterações neurológicas mais severas, como tetraparesia
ou tetraplegia e paraplegia com ausência ou presença de dor profunda. Dentre as técnicas
cirúrgicas mais realizadas destacam-se a laminectomia dorsal, descompressão ventral,
fenestração de disco e hemilaminectomia que foi realizada neste caso e consiste na remoção
unilateral da superfície lateral do arco vertebral e processos articulares consequentemente.
(ANDRADES, 2018; FOSSUM, 2015; RAMALHO, 2015).
O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de doença do disco intervertebral
em um cão o qual foi submetido à procedimento cirúrgico para descompressão e realizou
acompanhamento fisioterápico pós-cirúrgico, fornecendo conforto e qualidade de vida a este
paciente.

METODOLOGIA
Uma fêmea canina da raça Poodle com 3 anos e 6 meses de idade, foi encaminhada ao
Reabilitacão Fisioterapia Veterinária como parte do tratamento pós-operatório da doença do
disco intervertebral (DDIV). Constatou-se a presença de uma hérnia entre T11 e T12 após
histórico de paraplegia que iniciou dia 23 de outubro de 2017, então foi realizado a
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hemilaminectomia dia 26/10 na clínica veterinária Cães e Gatos, situada no município de
Lages/SC.
Na avaliação fisioterápica, dia 17/11, a paciente não estava deambulando corretamente,
se arrastava na tentativa de andar, realizou-se exame neurológico no qual foi constatado
ausência de propriocepção, dor profunda ausente no membro pélvico esquerdo (MPE) e
presente no membro pélvico direito (MPD), flacidez muscular sem encurtamento e bloqueio
articular.
O tratamento fisioterápico foi instituído com o intuito de fortalecimento da musculatura
e melhorar a deambulação, as sessões eram realizadas uma vez na semana e iniciou-se com 15
minutos de estimulação elétrica neuromuscular (EENM) com corrente russa nos membros
pélvicos, laserterapia 6J/cm2 na coluna, massagem, movimentação passiva da articulação
(MPA), alongamento, bicicleta e estímulo do reflexo flexor. Na quinta sessões foi acrescentado
o exercício com disco de equilíbrio.
Na décima sessão houve mudanças no protocolo, substitui-se EENM por caminhadas na
esteira por 5 minutos, divididos em duas etapas para descanso do animal por 1 minuto.
Aplicação da laserterapia, MPA, alongamento e disco de equilíbrio, continuaram da mesma
forma que nas sessões anteriores, sendo esses exercícios realizados por mais 9 sessões.
Na 12ª sessão aumentou-se o tempo de esteira para 3 minutos iniciais com descanso e
mais 2,5 minutos. Na 13ª e 14ª sessão o animal permaneceu na esteira por 5 minutos, sem
intervalo de descanso, aumentando para 6 minutos na 15ª,16ª, 18ª e 19ª sessão, apenas na 17ª
foi instituído 4 minutos de esteira com descanso e mais 2 minutos posteriormente.

RESULTADOS
De acordo com a melhora na deambulação do paciente o protocolo fisioterápico foi
substituído, na décima sessão o mesmo já estava apto para caminhar na esteira e ao transcorrer
das sessões era aumentado o tempo total de permanência no equipamento, até sua melhora
completa.
Decorridos 19 sessões o animal voltou a deambular normalmente e obteve-se melhora
relacionado ao fortalecimento da musculatura dos membros pélvicos.
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DISCUSSÃO
Em um estudo retrospectivo analisando 30 casos de DDIV em cães, concluiu-se que
80% dos cães, após a cirurgia de descompressão já recuperaram um grau da disfunção
neurológica antes do início das sessões de fisioterapia, nesse contexto o objetivo da fisioterapia
pós-cirúrgica é reduzir o tempo de recuperação e os efeitos deletérios do desuso dos membros,
sempre pensando na qualidade de vida do paciente, podendo iniciar o tratamento em até 48
horas após o procedimento cirúrgico (ANDRADES, 2018; RAMALHO, 2015).
Dentre as modalidades fisioterápicas mais relatadas por Andrades (2018) estão a
cinesioterapia com MPA, massagem, alongamento passivo, estimulo do reflexo flexor e EENM,
os quais foram realizados nesse caso relatado.
Nas primeiras sessões objetivou-se melhorar a flexibilidade das articulações e
extensibilidade da musculatura através de exercícios de alongamento dos membros, com a
massagem auxiliando no estímulo da circulação local, reduzindo a chance de formação de
tecido fibroso e ocorrência de espasmos musculares (RAMALHO, 2015).
A MPA também atua na melhora do fluxo sanguíneo e linfático local e auxilia na difusão
do líquido sinovial e a EENM promove contração muscular através da despolarização do nervo
aplicado e tem indicação de aplicação até a recuperação total da capacidade motora voluntária.
(ANDRADES, 2018).
O exercício com disco de equilíbrio ou plataforma proprioceptiva circular tem indicação
quando o paciente já consegue sustentar seus membros pélvicos quando colocado em estação e
sua utilização também foi descrita nos dois trabalhos relatados por Andrades (2018), os quais
apresentaram resultados significativos na melhora da qualidade de vida dos animais relatos após
início do tratamento fisioterápico.
O laser terapêutico é aplicado no local da lesão e pode ser designado para duas funções:
analgesia devido à redução da condução de fibras anoxais C, diminuindo o requerimento de
medicamentos analgésicos e como auxiliar no processo de cicatrização, promovendo a atração
de fibroblastos para a região aplicada, estimulando a microcirculação local e consequentemente
aumentando a produção de colágeno.
A utilização da esteira como parte do tratamento fisioterápico teve por finalidade
estimular a movimentação dos membros pélvicos e foi introduzida ao final do protocolo, após
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o paciente já conseguir deambular, posteriormente à recuperação parcial realizada com o
EENM. O tempo de permanência na esteira foi instituído conforme a evolução do animal.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a fisioterapia é essencial para fornecer qualidade de vida ao animal
com doença do disco intervertebral, podendo atuar tanto no tratamento conservador quanto no
pós-cirúrgico, evidenciando uma recuperação mais eficaz neste caso.
Cada caso deve ser tratado de uma maneira, sempre realizando um exame neurológico
completo para depois definir o protocolo fisioterápico a ser aplicado, assim como a resposta do
animal ao tratamento vai determinar quantas sessões o mesmo vai precisar, alterando o
protocolo, inserindo e excluindo modalidades ao observar evolução principalmente na
deambulação e na redução dos déficits neurológicos.
Vale ressaltar que a DDIV por alterar o bem-estar e qualidade de vida dos animais
acometidos admite-se a possibilidade da realização da eutanásia, sendo assim a fisioterapia mais
uma vez atua evitando que essa seja uma opção para os proprietários, possuindo diversas
modalidades que podem ser aplicadas de acordo com o quadro clínico apresentado pelos
pacientes.
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RESUMO
O consumo de vinho teve início aproximadamente há 7.000 anos no Mediterrâneo, com sua
comprovação benéfica à saúde em 1992, quando foi publicado o Paradoxo Francês. Desde então
vem despertando atenção científica para os compostos e seus efeitos benéficos à saúde humana.
Nesse contexto, tem-se como objetivo desse trabalho realizar uma revisão bibliográfica acerca
da temática vinho e saúde, relatando principais benefícios do consumo moderado e regular de
vinho para a saúde e qualidade de vida humana. Para o desenvolvimento da revisão
bibliográfica foram compilados trabalhos científicos, referentes a publicações nacionais e
internacionais, além da consulta de dissertações e teses, referentes aos temas: ‘Vinho e Saúde’,
‘Compostos Fenólicos’, ‘Vinho e qualidade de vida’, ‘Consumo moderado e regular de vinhos’,
os quais foram consultados através de periódicos indexados no portal Scielo, durante os meses
de Março e Abril de 2019. O vinho apresenta uma série de compostos químicos benéficos a
saúde humana, destacando-se os polifenóis, em especial o resveratrol. Conclui-se através do
presente trabalho que o consumo de vinho, desde que sido feito de forma moderada e regular
pode resultar em série de benefícios a saúde, melhorando inclusive, a qualidade de vida do ser
humano. Muitos estudos indicam que o vinho, além de uma bebida alcoólica, pode ser
considerado um alimento, dado as características na sua composição.
Palavras-chave: Polifenóis, resveratrol, vinho tinto.

WINE AND ITS BENEFITS ON HUMAN HEALTH AND QUALITY OF LIFE

ABSTRACT
Wine consumption began approximately 7,000 years ago in the Mediterranean, with its
beneficial evidence of health in 1992, when the French Paradox was published. It has since
awakened scientific attention to the compounds and their beneficial effects on human health. In
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this context, the objective of this work is to carry out a bibliographic review about wine and
health, reporting the main benefits of moderate and regular consumption of wine for health and
quality of human life. For the development of the bibliographical review scientific works were
compiled, referring to national and international publications, besides the consultation of
dissertations and theses related to the themes: 'Wine and Health', 'Phenolic Compounds', 'Wine
and quality of life', 'Moderate and regular consumption of wines', which were consulted through
journals indexed in the Scielo portal. The wine presents a series of chemical compounds
beneficial to human health, especially polyphenols, especially resveratrol. It is concluded
through the present work that the consumption of wine, provided that it has been done in a
moderate and regular way, can result in a series of health benefits, including improving the
quality of life of the human being. Many studies indicate that wine, in addition to an alcoholic
beverage, can be considered a food, given the characteristics in its composition.
Keywords: Polyphenols, resveratrol, red wine.

INTRODUÇÃO
O vinho é uma bebida obtida da fermentação alcoólica da uva madura e fresca ou suco
de uva fresco; sua definição bioquímica é caracterizada como bebida proveniente da
fermentação alcoólica dos açúcares de suco de uva pelas leveduras e, em alguns casos, pelas
bactérias láticas (AQUARONE, 2001)
O consumo de vinho teve início aproximadamente há 7.000 anos no Mediterrâneo, com
sua comprovação benéfica à saúde em 1992, quando foi publicado o Paradoxo Francês. Desde
então vem despertando atenção científica para os compostos e seus efeitos benéficos à saúde
humana. Estudos realizados observaram que na França, apesar de o consumo elevado de
gorduras saturadas, havia menor incidência de doenças coronárias, fato atribuído ao alto
consumo de vinho (SOUZA et al., 2006).
O vinho sempre esteve de alguma forma vinculada à história do homem, seja por ser
uma bebida com sabor e personalidade próprios ou pelos benefícios que traz à saúde.
Importantes civilizações antigas, como os egípcios, os gregos e os romanos, além dos hindus,
utilizavam vinho como remédio para o corpo e para a alma. Registros históricos mostram que
o uso medicinal do vinho pelo homem tem sido uma prática feita, há mais de 2000 anos
(JOHNSON, 1989).
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Desde a antiguidade, o vinho está intimamente ligado à evolução da medicina, sendo
que, atualmente, o consumo de vinho tinto é reconhecido como benéfico à saúde. Os
componentes do vinho tinto são conhecidos como potentes antioxidantes e têm sido
identificados por apresentarem propriedades anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e
antimicrobianas. Os componentes presentes nos vinhos evidenciam que o vinho pode ser
considerado um alimento funcional (WURZ, 2018).
Estudos desenvolvidos, no mundo inteiro, comprovam que o vinho, tomado em
quantidade moderada, contribui para a saúde do organismo humano, aumentando a qualidade e
o tempo de vida (TOMERA, 1999).
Nesse contexto, teve-se como objetivo desse trabalho realizar uma revisão bibliográfica
acerca da temática vinho e saúde, relatando principais benefícios do consumo moderado e
regular de vinho para a saúde e qualidade de vida humana.

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os benefícios do vinho a
saúde humana, bem como sua influência em uma melhor qualidade de vida. Para o
desenvolvimento da revisão bibliográfica foram compilados trabalhos científicos, referentes a
publicações nacionais e internacionais, além da consulta de dissertações e teses, referentes aos
temas: ‘Vinho e Saúde’, ‘Compostos Fenólicos’, ‘Vinho e qualidade de vida’, ‘Consumo
moderado e regular de vinhos’, os quais foram consultados através de periódicos indexados no
portal Scielo, durante os meses de Março e Abril de 2019.
Levantou-se dados científicos e publicações sobre o tema em instituições que promovem
o consumo moderado e regular de vinhos, como Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) e a
União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA).
Cada trabalho foi catalogado e os dados foram organizados de tal forma que fosse
possível fazer o levantamento bibliográfico proposto no presente trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As principais substâncias que constituem o vinho são: açúcares, alcoóis, ácidos
orgânicos, sais de ácidos minerais e orgânicos, compostos fenólicos, pigmentos, substâncias
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nitrogenadas, pectinas, gomas e mucilagens, compostos voláteis e aromáticos (ésteres, aldeídos
e cetonas), vitaminas, sais e anidrido sulfuroso (SOUZA et al., 2006; ALI et al., 2010).
Os compostos aos quais foram atribuídas as possíveis ações terapêuticas do vinho são
conhecidos como compostos fenólicos, destacando-se o resveratrol, que representa o composto
fenólico mais importante do vinho, e é encontrado na casca da uva e apresenta atividade
bioquímica, age como inibidor da agregação plaquetária e coagulação, também apresenta ação
anti-inflamatória, regula o metabolismo lipoproteico e age como quimiopreventivo (SAUTTER
et al., 2005).
O resveratrol é encontrado em grandes quantidades em uvas das espécies Vitis vinífera
e Vitis labrusca, e em vinhos tintos sua concentração é maior do que em vinhos brancos e
rosados, isso porque o vinho tinto fica em contato com as cascas por um tempo maior quando
comparado aos vinhos branco e rosado (PENNA; HECKTHEUER, 2004). O resveratrol
bloqueia o efeito danoso dos radicais livres e apresenta atividade antiagregante plaquetário
(PENDURTHI et al., 1999; SOARES FILHO et al., 2011).
Considerar o vinho como alimento ainda surpreende as pessoas no Brasil. Essa surpresa
é devido, possivelmente, ao fato de o brasileiro, de modo geral, ainda não ter o hábito de tomar
vinho durante as refeições. Em nações europeias, onde o vinho consta da dieta alimentar de
seus habitantes há milênios, suas qualidades são reconhecidas e culturalmente aceitas pela
população (WURZ, 2018).

Para os europeus, o vinho é considerado um complemento

alimentar, pois contém carboidratos, vitaminas e minerais, provenientes da uva. Além da água
(80 a 85% do volume), a bebida ainda fornece ao organismo energia na forma de açúcares,
como glicose e frutose (DAUDT; PENNA, 1987).
Pode-se citar como benefícios do vinho: prevenção de doenças cardíacas e circulatórias;
se bebida junto com a refeição é a que mais traz benefícios para diabéticos; favorável ao
combate da obesidade; propicia maior longevidade e qualidade de vida; cria barreiras para o
desenvolvimento de demência; a refeição acompanhada de vinho resulta em uma melhor
digestão; possui efeito anti-infeccioso; propicia efeitos benéficos a saúde da mulher; são
excelentes para a pele; pode prevenir a cegueira; possuem ação anti-inflamatória; podem
atenuar as doenças pulmonares; além de ser uma bebida muito prazerosa (FILHO, 2014).
Para Filho (2014), todas as bebidas alcoólicas, se consumidas em excesso, aumentam a
exposição a uma gama de fatores de risco. Nesse sentido, o vinho também causa problemas
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quando consumido além dos limites. Para Penna; Hecktheuer (2004), moderação e constância
são as palavras-chave para quem pretende usufruir, além do prazer, dos benefícios que a bebida
pode trazer.
Apesar de não existir consenso sobre a definição de “consumo moderado” de álcool,
pode-se considerar a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), de até 30g de
álcool/dia. Portanto, é muito oportuno manter uma dieta equilibrada. De acordo com diversos
especialistas, o consumo de uma ou duas taças de vinho tinto por dia, levando em conta uma
boa absorção dos princípios ativos, é adequado para proteção do organismo por meio de
diversos mecanismos fisiológicos (VACCARI et al., 2009). Não uma regra fixa que estabeleça
o limite de consumo de álcool por uma pessoa, pois isso é dependente de uma série de fatores
inerentes ao indivíduo, como idade, sexo, estado emocional, e o próprio limite de tolerância ao
álcool (FILHO, 2014).

CONCLUSÃO
O vinho apresenta uma série de compostos químicos benéficos a saúde humana,
destacando-se os polifenóis, em especial o resveratrol. Conclui-se através do presente trabalho
que o consumo de vinho, desde que sido feito de forma moderada e regular pode resultar em
série de benefícios a saúde, melhorando inclusive, a qualidade de vida do ser humano.
Muitos estudos indicam que o vinho, além de uma bebida alcoólica, pode ser
considerado um alimento, dado as características na sua composição.

REFERÊNCIAS
ALI, K. et al. Metabolic constituents of grapevine and grape-derived products.
Phytochemistry Reviews, v. 9, n. 3, p. 357-378, 2010.
AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. 1. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2001.
DAUDT, C. E.; PENNA, N. G. Minerais em videiras, mostos e vinhos. I -. Minerais em
vinhos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 7, p. 72-81, 1987.
FILHO, J.M. Vinho é Saúde! Ed. Vinho&Cia. 151 p. 2014.
JOHNSON, H. Vintage: the story of wine. Simon and Schuster, 1989.
PENDURTHI, U. R.; WILLIAMS, J. T.; RAO, V. M. Resveratrol, a polyphenolic compound
found in wine, inhibits tissue factor expression in vascular cells: a possible mechanism for the

155

cardiovascular benefits associated with moderate consumption of wine. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology, v. 19, n. 2, p. 419-426, 1999.
PENNA, N. G.; HECKTHEUER, L. H. Vinho e Saúde: uma revisão. Infarma, v. 16, n. 1-2, p.
64-67, 2004.
SAUTTER, C. K. et al. Determinação de resveratrol em sucos de uva no Brasil. Ciência e
Tecnologia de Alimentos, v. 25, n. 3, p. 437-442, 2005.
SOARES FILHO, P. R.; CASTRO, I.; STAHLSCHMIDT, A. Efeito do vinho tinto associado
ao exercício físico no sistema cardiovascular de ratos espontaneamente hipertensos. Arquivos
Brasileiros de Cardiologia, v. 96, n. 4, p. 277-283, 2011.
SOUZA, G. G. et al. A uva roxa, Vitis vinífera L. (Vitaceae) – seus sucos e vinhos na
prevenção de doenças vasculares. Natureza on-line, v. 4, n. 2, p. 80-86, 2006.
TOMERA, J.F. Current knowledge of the health benefits and disadvantages of wine
consumption. Trends Food Science and Technology, v.10, p.129-138, 1999.
VACCARI, N. F.; SOCCOL, M. C. H.; IDE, G. M. Compostos fenólicos em vinhos e seus
efeitos antioxidantes na prevenção de doenças. Revista de Ciência Agroveterinárias, v. 8, n. 1,
p. 71-83, 2009.
WURZ, D. A. Vinho: bebida alcoólica ou alimento funcional? Revista Agronomia Brasileira,
v. 2, p. 1-4, 2018.

156

USO DO ULTRASSOM DE 3MHz PULSÁTIL EM NÃO-UNIÃO ÓSSEA DE UM
GATO – RELATO DE CASO
Muriélle Raupp Macedo1* Louisa Clara Custódio de Oliveira1 Fabiano Zanini Salbego2 Larissa Berté3
1

Discente do curso de Medicina Veterinária - Centro Universitário UNIFACVEST, Lages, SC.
Docente, Doutor, Curso de Medicina Veterinária – Centro de Ciências Agroveterinárias da

2

Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC)
3

Docente, Mestre, Curso de Medicina Veterinária - Centro Universitário UNIFACVEST, Lages, SC.

* Av. Mal. Floriano, 947 - Centro, Lages – SC, (49) 3225 – 4114, muriele.raupp@gmail.com

RESUMO
A realização de procedimentos de osteossíntese é extremamente frequente na clínica cirúrgica
ortopédica de pequenos animais, sendo decorrentes na maioria das vezes por trauma. Ao ocorrer
uma fratura óssea, iniciam-se eventos biológicos para que haja a reorganização das células e
formação de um novo tecido ósseo, regenerando estruturalmente e permitindo a funcionalidade
do tecido. Em alguns casos, por diferentes etiologias, pode ocorrer a não-união óssea ou retardo
na consolidação de fraturas mesmo depois do procedimento cirúrgico adequado. O ultrassom
pulsado de baixa intensidade é uma modalidade fisioterápica indicada para cicatrização óssea,
pois age estimulando as células do tecido ósseo, que resulta no aceleramento do processo de
consolidação da fratura. O presente estudo tem por objetivo esclarecer algumas propriedades
básicas do ultrassom pulsado de baixa intensidade no aceleramento da não união ou cicatrização
óssea retardada, bem como apresentar o caso de um felino, sem raça definida, com
aproximadamente 4 anos de idade, com histórico de não união óssea. Foi realizada a modalidade
fisioterápica com uso de ultrassom pulsátil, duas vezes na semana, durante um período de seis
meses, o qual totalizou 30 sessões. Na primeira radiografia controle foi notório o efeito do
tratamento, sendo que ao término do protocolo, foi possível devolver ao animal a função do
membro, visto que houve sucesso no tratamento cujo objetivo era a união óssea.
Palavras-chave: ultrassom, cicatrização óssea, felino.
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THE USE OF 3MHz PULSED ULTRASOUND IN NON-BONE UNION OF A CATCASE REPORT

ABSTRACT
The performance of osteosynthesis procedures is extremelycommon in the orthopedic surgical
clinic of small animals, most often due to trauma. When a bone fracture occurs, biological
events begin to reorganize the cells and formation of a new bone tissue, regenerating
structurally and allowing the functionality of the tissue. In some cases, due to different
etiologies, non-osseous union or delayed fracture consolidation may occur even after the
appropriate surgical procedure surgical. Low-intensity pulsed ultrasound isa physiotherapeutic
modality indicated for bone healing, because it acts by stimulating the cells of the bone tissue,
which results in the acceleration of the fracture consolidation process. The present study aims
to clarify some basic properties of low-intensity pulsed ultrasound in the acceleration of nonunion or delayed bone healing, as well as to present the case of a feline, with no defined breed,
with approximately 4 years of age, with a history of non-union bone. The physiotherapeutic
modality was performed with the use of pulsed ultrasound, twice a week, for a period of six
months, which totaled 30 sessions. In the first radiography control, the effect of the treatment
was notorious, and at the end of the Protocol, It was possible return to the animal the role of
the limb, since there was success in the treatment whose objective was bone union.
Keywords: ultrasound, bone healing, cat.

INTRODUÇÃO
As fraturas são eventos que ocorrem quando os ossos não conseguem suportar uma
carga maior que sua capacidade. A partir de então, biologicamente o organismo inicia a
proliferação celular e deposição de sais de cálcio para que se inicie a regeneração do tecido
ósseo acometido, afim de reparar e restaurar a função esquelética (APOLINÁRIO et al, 2011;
DIMITRIOU et al, 2011).
A consolidação óssea é um processo de regeneração complexo, no qual envolve vários
tipos celulares, para que ocorra os eventos de quimiotaxia, proliferação e diferenciação celular
(GIORDANO et al, 2000; ALVARENGA et al, 2010). O retardo ou a não-união óssea
representa uma falha nos eventos da regeneração óssea, o qual reflete ao insucesso do
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tratamento inicial, sendo necessário implementar métodos coadjuvantes ao tratamento, para que
auxilie e acelere a cicatrização óssea (GIORDANO et al 2000; MENDES et al, 2001;
APOLINÁRIO et al, 2011)
O ultrassom de baixa intensidade pulsátil acelera a consolidação de fraturas, através da
piezoeletrecidade, liberando agonistas dos osteoblastos (ALVARENGA et al, 2010) em
resposta ao estresse mecânico causado no tecido ósseo, conforme a lei de Wolff (PINHEIRO et
al, 2010; APOLINÁRIO et al, 2011).

METODOLOGIA
Um felino, macho, com aproximadamente 4 anos, sem raça definida, foi encaminhado
à Fisioterapia Veterinária e atendido pela Médica Veterinária Larissa Berté, na cidade de
Lages/SC, com histórico de não união óssea atrófica após realização de osteossíntese tibial com
fixador esquelético externo para correção de fratura exposta cominutiva redutível em região
metafisária proximal da tíbia esquerda.
Um ano e dois meses após o procedimento cirúrgico, optou-se por iniciar a
modalidade fisioterápica com ultrassom pulsátil, visto que este melhora a condição da
consolidação óssea. Foi elaborado um protocolo com 2 sessões semanais, utilizando ultrassom
pulsátil na frequência de 3 MHz, durante 6 minutos, com intensidade da onda de 0,5 w/cm²,
totalizado 30 sessões para o tratamento completo, com uma pausa de aproximadamente 10 dias
a cada 10 sessões realizadas.

RESULTADOS
A cada 10 sessões, foi realizado a radiografia controle para acompanhamento da
evolução do quadro, sendo que com o resultado da primeira radiografia realizada durante o
período de tratamento, foi possível observar um progresso significativo na união óssea. Após 6
meses do início do tratamento, foi possível observar a consolidação óssea total, sendo
comparado através das radiografias (figura 1), o que possibilitou a remoção do fixador
esquelético externo.
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Figura 1. Acompanhamento radiográfico da evolução do paciente.

Fonte: Arquivo pessoal da M. V. Larissa Berté

DISCUSSÃO
O processo de consolidação óssea ocorre basicamente em quatro etapas, sendo a de
inflamação, reparação e modelação (MÜLLER et al, 2004). A não-união óssea ou cicatrização
retardada pode se dar por vários motivos, como por exemplo pela técnica inadequada de fixação
da fratura, distração de fragmentos ósseos, movimento excessivo do local, manipulação, dano
a tecidos moles adjacentes (ALBORNOZ et al, 2011), e alguns estudos sugerem o associado ao
uso de anti-inflamatórios (MENDES et al, 2001; MÜLLER et al, 2004; POUNTOS et al, 2012).
A utilização do ultrassom terapêutico é bem elucidada nos estudos envolvendo animais
acerca da aceleração do processo de cicatrização óssea (GIORDANO et al, 2000; PINHEIRO
et al, 2010; ALBORNOZ et al, 2011; APOLINÁRIO et al, 2011). Portanto, sua eficácia é
notória quando utilizado em baixa intensidade (LEUNG et al, 2004) sendo também a forma
pulsátil a mais utilizada e citada como eficaz por uma série de estudos randomizados
(ALVARENGA et al, 2010; DIMITRIOU et al, 2011; FONTES-PEREIRA et al, 2013; WARIS
et al, 2013).
Ao aplicar o ultrassom forma pulsátil sobre o foco da injúria, este emite suas ondas
como energia mecânica, a qual é captada pela superfície óssea e reflete sinais elétricos que
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permitem a estimulação das células ósseas. Atuam na liberação de agonistas dos osteoblastos,
que são responsáveis pela síntese da matriz orgânica, o qual desencadeia o processo inicial de
formação do novo tecido ósseo (ALVARENGA et al, 2010; FONTES-PEREIRA et al, 2013;
WARIS et al, 2013).
Embora o tempo de tratamento com a utilização do ultrassom tenha sido longo, o mesmo
permitiu a consolidação da fratura, sendo esta modalidade fisioterápica sugerida por vários
autores para o tratamento de não uniões ósseas (SCHMAEDECKE et al, 2003; ALVARENGA
et al, 2010; ALBORNOZ et al, 2011). Em casos de insucesso cirúrgico e tratamentos de suporte
não invasivos, como o ultrassom, há indicação de amputação (FERNANDES et al, 2008;
HORTA; REZENDE, 2014;) pela incapacidade funcional do membro. Portanto, desta forma
foi garantido a qualidade de vida ao animal, permitindo a remoção dos materiais ortopédicos, e
promovido a funcionalidade do membro com a consolidação da fratura, sem necessidade de
procedimentos mais invasivos.

CONCLUSÃO
A utilização do ultrassom terapêutico pulsado de baixa intensidade na consolidação de
fratura na região proximal da tíbia de felino com retardo da cicatrização óssea se mostrou
eficiente, permitindo a cicatrização total do tecido ósseo e consequente remoção das estruturas
a qual o fixavam. O progresso deve ser acompanhado periodicamente através de radiografias
para avaliação e adequação do protocolo fisioterápico. Contudo, o uso do ultrassom pulsado de
baixa intensidade reflete resultados positivos na consolidação óssea, permitindo ao animal uma
melhora na sua condição física, bem-estar animal e qualidade de vida.
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RESUMO
Solos de áreas pós mineração de carvão apresentam problemas de acidez, a qual é atribuída
devido a oxidação da pirita, tendo o ácido sulfúrico como produto desta oxidação, o qual é
responsável pela drenagem ácida. Essa intensa acidificação favorece a liberação de grandes
concentrações de Fe e Al no solo e recursos hídricos. Deste modo, o objetivo deste estudo foi
avaliar o pH e o teor de alumínio em solo de área pós-mineração de carvão. Foi coleta solo em
uma área pós-mineração de carvão, no município de Lauro Muller, SC, na profundidade de 040 cm. Após, as amostras foram preparadas para determinação do pH e alumínio. O pH
encontrado no solo é considerado baixo (4.4) e o teor de alumínio alto (8.17 cmolc/dm3), o solo
apresentou baixa saturação por base (1.3%) e alta saturação por alumínio (91.90%). O pH do
solo controla a mobilidade dos metais, quanto maior o pH, menor é a mobilidade, por estas
áreas apresentarem pH baixo a mobilidade destes se torna maior. Deste modo, sugere-se como
estratégia para estas áreas a utilização de amenizantes, como composto e vermicomposto, pois
a utilização destes irá proporcionar o aumento do pH e do teor dos nutrientes Ca, N, P, K e Mg
destes solos e diminuir o teor de alumínio, garantindo assim o crescimento de vegetação nestas
áreas. Conclui-se, que o solo estudado apresenta elevada acidez, saturação por alumínio e teor
de alumínio, e que estas são condições prejudiciais ao crescimento de plantas e podem ocasionar
contaminação do solo e recursos hídricos.
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Palavras-chave: Acidez, Elementos-traço, amenizantes orgânicos.

ACIDIFICATION OF SOILS OF POST-COAL MINING AREAS IN SANTA
CATARINA

ABSTRACT
Soils from areas after coal mining have problems of acidity, which is attributed due to the
oxidation of pyrite, with sulfuric acid as the product of this oxidation, which is responsible for
acid drainage. This intense acidification favors the release of large concentrations of Fe and Al
in soil and water resources. Thus, the objective of this study was to evaluate the pH and the
aluminum content in the post-coal mining area. It was collected soil in a post-mining area of
coal, in the municipality of Lauro Muller, SC, at depth of 0-40 cm. Afterwards, the samples
were prepared for pH and aluminum determination. The pH found in the soil is considered low
(4.4) and the high aluminum content (8.17 cmolc / dm3), the soil presented low saturation by
base (1.3%) and high saturation by aluminum (91.90%). The pH of the soil controls the mobility
of the metals, the higher the pH, the lower the mobility, because these areas have low pH the
mobility of these becomes larger. Thus, the use of softeners, such as compost and
vermicompost, is suggested as a strategy for these areas, as their use will increase the pH and
nutrient content Ca, N, P, K and Mg of these soils and reduce the aluminum content, thus
ensuring the growth of vegetation in these areas. It is concluded that the studied soil presents
high acidity, saturation by aluminum and aluminum content, and that these are conditions
detrimental to the growth of plants and can cause contamination of soil and water resources.
Keywords: acidity, trace elements, organic amendments.

INTRODUÇÃO
Atividades como mineração, indústria metalúrgica, indústria química e a agricultura são
algumas das grandes responsáveis pela contaminação por metais pesados dos recursos hídricos
superficiais, subterrâneos e do solo, causando distúrbios na biosfera (BHAGARVA et al.,
2012).
Os solos de áreas de mineração se encontram deteriorados, tanto em nível físico como
em químico, fazendo com que as plantas que estão estabelecidas nestes não cresçam. Além
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disto, os mesmo muitas vezes são fonte de poluição, podendo vir a contaminar os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos (ASENSIO et al., 2013). A acidez presente em solos após
a mineração e reconstrução é geralmente atribuída à oxidação da pirita em seu processo de
intemperização (oxidação), tendo o ácido sulfúrico como produto desta oxidação, ocasionando
assim a drenagem ácida (CAMPOS et al., 2010).
Como resultado da variação nos valores de pH encontrada nestes solos, a zona de
crescimento das raízes pode conter, em concentrações que dependem de condições geológicas
específicas, os elementos-traço Arsênio (As), Alumínio (Al), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), cobre
(Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb), zinco (Zn), selênio (Se) e manganês (Mn) (REDDY; WANG;
GLOSS, 1995; GUO; PARIZEK; ROSE, 1994).
Como os solos de áreas pós-mineração são frequentemente ácidos, e pobres de
nutrientes disponíveis e matéria orgânica, torna-se necessário a utilização de emendas orgânicas
e/ou inorgânicas (PARK et al., 2011), a adição destas ocasionam aumento no pH, diminuindo
assim o efeito tóxico dos metais as plantas (BROWN et al., 1996), e proporcionando que estas
se desenvolvam e cresçam nestas áreas. O calcário, cinzas, materiais a base de fosfato e
materiais orgânicos como biossólidos, resíduos orgânicos e dejetos animais, são tidos como
bons amenizantes da toxidez em áreas que encontram-se degradadas (BROWN et al., 1996).
Como alternativa futura para recuperação destas áreas o vermicomposto e composto
surgem como opção, pois estes adubos orgânicos são considerados bons amenizantes por
aumentar o pH do solo o qual promove a imobilização dos metais pesados, e ainda por
possuírem elevada quantidade de matéria orgânica e nutrientes (BOLAN; DURAISAMY,
2003).
Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o pH e o teor de alumínio em solo de
área pós-mineração de carvão.

METODOLOGIA
O solo utilizado foi coletada em uma área pós-mineração de carvão, contaminada com
resíduo-piritoso no município de Lauro Muller, Santa Catarina. O solo foi coletado na
profundidade de 0 - 40 cm (Figura 1), após a coleta o mesmo foi seco ao ar, moído e peneirado
a 4 mm.
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Foram determinados o pH em água e o teor de alumínio (Al), determinados seguindo o
método EMBRAPA (1997) Tedesco et al. (1995).

Figura 1: coleta na área na profundidade de 0-40 cm.

Fonte: Cantoni, 2018.
RESULTADOS
O pH encontrado no solo é considerado baixo e o teor de alumínio alto, 4.4 e 8.17
cmolc/dm3, respectivamente, ainda, o solo apresentou baixa saturação por base (1.3%) e alta
saturação por alumínio (91.90%).
DISCUSSÃO
Deste modo, conforme pode-se observar nos resultados obtidos tanto de pH, quanto do
teor de alumínio, saturação por bases e saturação por alumínio, que o solo possui pH ácido,
baixa saturação por bases e alta saturação por alumínio. Estes resultados corroboram com a
literatura. Pois a pirita (Sulfeto de Fe) e outros materiais sulfetados, presentes nos rejeitos de
mineração, quando expostos ao oxigênio e umidade, oxidam-se com muita facilidade, tendo
como subproduto dessa oxidação o ácido sulfúrico, o qual é responsável pela drenagem acida
(CEOLA, 2010), essa por sua vez, acidifica o meio, favorecendo a liberação de grandes
concentrações de Fe, Mn e Al no solo e nos recursos hídricos (CHEN et al., 2013). Esta parte
do texto deverá ser informativa e não interpretativa. O alumínio quando presente em solos é
tóxico para as plantas, prejudicando seu crescimento e desenvolvimento.
O pH do solo controla a mobilidade dos metais, sendo este um atributo muito importante
quando se trata de áreas contaminadas, como é o caso de áreas pós-mineração, quanto maior o
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pH, menor é a mobilidade dos metais, porém, em áreas pós mineração observa-se valores mais
baixos, o que resulta em uma maior mobilidade de metais no solo (PUGA et al., 2016). O pH
do solo em estudo é baixo, aumentando a possibilidade dos elementos-traço presentes nestes
solos fiquem na forma disponível as plantas, e que cátions básicos como Ca, Mg e K sejam
lixiviados (QUIÑONES, 2004).
Deste modo, os solos de áreas de mineração apresentam condições precárias para que
as plantas estabelecidas nestes se desenvolvam, os mesmos possuem estrutura física deficiente,
acidez, baixa capacidade de troca de cátions, teores de matéria orgânica e nutrientes, condições
as quais são limitantes para o crescimento e desenvolvimento de vegetação nestes locais, e estas
por sua vez favorecem a intensificação dos processos de erosão nestas áreas (PEREZESTEBAN et al., 2012).
Como sugestão para melhorar as características físicas e propriedades químicas e
biológicas destas áreas o vermicomposto e composto surgem como alternativa. O
vermicomposto é um adubo orgânico que pode ser usado como amenizante da toxidez por
metais pesados (SANTANA et al., 2015). Quando realiza-se a adição de amenizantes no solo,
como o vermicomposto e composto, os mesmo convertem as frações solúveis e trocáveis dos
metais em formas menos lábeis, fazendo com que ocorra uma diminuição da biodisponibilidade
e toxidade às plantas (MENDES et al., 2014), e promova aumento no pH e teor nutrientes no
solo, os quais favorecem o crescimento das plantas em solos contaminados (FERREIRA et al.,
2018).

CONCLUSÃO
Solos de áreas pós-mineração apresentam baixo pH, altos teores de alumínio e saturação
por alumínio, e baixa saturação por bases.
Amenizantes orgânicos surgem como sugestão para serem usados no futuro para
melhorar as características físicas e propriedades químicas destas áreas.
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RESUMO
Fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada com locais dolorosos,
muscoloesquelética, específicos à palpação (tender points) e outros fatores. O triângulo da
angustia e depressão é a junção dos pontos energéticos V20 (Vesícula Biliar), B10 (Bexiga),
TA15 (Triplo Aquecedor) e B44 (Bexiga), são localizados nas regiões cervical e torácica
posterior. Objetivos: Analisar a eficácia da ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e
depressão de mulheres com síndrome da fibromialgia sobre o quadro álgico e qualidade de
vida. Metodologia: A pesquisa é experimental com método qualitativo e quantitativo, com
dois grupos compostos por 7 mulheres fibromialgicas, foram designados para o grupo
intervenção, submetido a 10 sessões de ventosaterapia no triângulo da angústia e depressão, e
grupo controle. Resultados: Os resultados revelaram melhora no quadro álgico com uma
redução de 41% do grupo de intervenção e uma redução apenas de 3% do grupo controle na
dor na Escala Visual Analógica. O questionário de impacto da fibromialgia propiciou uma
redução de 34% no grupo intervenção, conferindo melhora na qualidade de vida, enquanto no
grupo controle foi inferior com apenas 2% de redução no impacto. Conclusão: A
ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e depressão demonstrou ser um recurso
apropriado para diminuir a dor e promover melhora da qualidade de vida de fibromiálgicas.
Palavras-chave: síndrome dolorosa crônica, dor, terapia.

ABSTRACT
Fibromyalgia is a chronic pain syndrome characterized by painful sites, muscolo-skeletal,
palpation-specific (tender points) and other factors. The triangle of distress and depression is
the junction of the energetic points V20 (Gallbladder), B10 (Bladder), TA15 (Triple Heater)
and B44 (Bladder), are located in the cervical and posterior thoracic regions. Objectives: To
analyze the efficacy of cupping therapy applied in the triangle of distress and depression of
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women with fibromyalgia syndrome on pain and quality of life. Methodology: The research is
experimental with qualitative and quantitative method, with two groups composed of 7
fibromyalgic women, were assigned to the intervention group, submitted to 10 sessions of
cupping therapy in the triangle of distress and depression, and control group. Results: The
results revealed an improvement in pain with a 41% reduction in the intervention group and a
reduction of only 3% in the pain control group on the Visual Analogue Scale. The fibromyalgia
impact questionnaire led to a 34% reduction in the intervention group, improving quality of life,
while in the control group it was lower with only a 2% impact reduction. Conclusion: The
cupping therapy applied in the triangle of distress and depression proves to be an appropriate
tool to reduce pain and promote an improvement in the quality of life of fibromyalgic women.
Key words: chronic pain syndrome, pain, therapy.
INTRODUÇÃO
A fibromialgia é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, que ocorre
predominantemente em mulheres com idade entre 40 e 55 anos, caracterizada por dor
musculoesquelética difusa e crônica e pela presença de sítios dolorosos à palpação (tender
points), em regiões anatomicamente determinadas (BRESSAN et al., 2008).
Por tratar-se de uma síndrome clínica que se manifesta, principalmente, com dor no
corpo todo, muitas vezes fica difícil definir se a dor é nos músculos ou nas articulações. Junto
com a dor, surgem sintomas como fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda
cansada, com a sensação de que não dormiu) e outras alterações como problemas de memória
e concentração, ansiedade, formigamentos/dormências, depressão, dores de cabeça, tontura e
alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade
ao toque e à compressão de pontos (MARIANO, 2011).
A ventosaterapia refere-se a uma técnica terapêutica, fundamentada na Medicina
Tradicional Chinesa, tendo 3.000 anos de história, seu objetivo terapêutico é expandir os
vasos, pela pressão negativa, melhorando e desobstruindo a circulação estagnada, ela elimina
os gases e as toxinas estagnadas no corpo pela pressão negativa produzida pelo vácuo,
tornando o sangue bioquimicamente equilibrado, com o pH das células estável (FARACE,
2012).
Tem como principal função a desobstrução do canal de energia pela força exercida
pelo vácuo. Esta pressão negativa desbloqueia a estagnação de energia que ocorreu no
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meridiano aliviando assim a dor que esta estagnação provoca (ROSA; SENGER, 2012).O
triângulo compreende os seguintes pontos energéticos do corpo humano: V20 (Vesícula
Biliar), B10 (Bexiga), TA15 (Triplo Aquecedor) e B44 (Bexiga), localizados nas regiões
cervical e torácica posterior (MOREIRA, 2013).
O estudo teve como objetivos analisar a eficácia da ventosaterapia aplicada no
triângulo da angústia e depressão de mulheres com síndrome da fibromialgia sobre o quadro
álgico e qualidade de vida; bem como avaliar o grau de dor através da Escala Visual
Analógica; analisar a qualidade de vida das participantes através do questionário de impacto
da fibromialgia (FIQ).

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe - UNIARP sob o parecer nº 1.087.799. Após a devida aprovação, foi entregue a cada
participante, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Essa pesquisa tratouse de natureza experimental, caracterizando-se como qualitativa e quantitativa.
A população do estudo foi composta por 14 mulheres, com diagnóstico de síndrome
da fibromialgia, idade entre 30 e 50 anos, que apresentaram pontos dolorosos na região
posterior de tronco e cervical. Foram excluídas as participantes que não compareceram uma
das sessões ou associaram o protocolo de tratamento proposto pelo estudo a outro. Essas 14
mulheres foram divididas em dois grupos aleatoriamente, grupo intervenção (GI), submetido
ao tratamento da ventosaterapia aplicado no triângulo da angústia e depressão, e grupo
controle (GC). O estudo aconteceu no ambiente domiciliar de cada voluntária na cidade de
Videira/SC.
A avalição utilizada foi através Escala Analógica Visual da Dor – EVA, e o
Questionário de Impacto da Fibromialgia – FIQ. A avaliação com utilização da escala
analógica visual da dor foi realizada em cada ponto através do método palpatório profundo
na região dos músculos onde se encontram alguns dos pontos dolorosos da síndrome, com o
intuito de detectar a presença de algia local, os quais caracterizam o triângulo da angústia e
depressão: occipital - inserção do músculo occipital; cervical baixa - face anterior do espaço
intertransverso de C5-C7; trapézio - ponto médio da borda superior e supraespinhoso - acima
da borda medial da espinha da escápula.
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Este procedimento teve o intuito apenas de verificar a presença de algia local para
inclusão da voluntária. Após a seleção a participante foi questionada sobre o seu grau de dor
corporal através da escala visual analógica, sendo que o valor 0 (zero) caracteriza ausência
total de dor e 10 (dez) o nível máximo de dor suportável. Esta etapa foi realizada em cada
sessão para o grupo intervenção.
Já a avaliação do Questionário da Impacto da Fibromialgia - FIQ foi utilizado como
ferramenta para análise da qualidade de vida o questionário de impacto da fibromialgia (FIQ),
para a população do estudo, durante o qual elas responderam individualmente após
orientação. Esta ferramenta validada avalia a capacidade funcional, situação profissional,
distúrbios psicológicos e sintomas físicos através de 19 questões organizadas em 10 itens.
O item de número 1 é composto por dez perguntas baseadas na frequência do
indivíduo em realizar tarefas cotidianas, como cozinhar e arrumar a cama; as respostas
recebem valores de 0 a 3 (0 = sempre, 1 = quase sempre, 2 = de vez em quando capaz e 3
= nunca). O valor máximo para este item é de 30 pontos, o qual é dividido por 3 para se obter
o valor final; ressaltando-se que quanto maior o resultado, maior o impacto. Os itens 2 ao 10
referem-se aos últimos sete dias. Em particular os de número 2 e 3 questionam quantos
dias você se sentiu bem e quantos dias faltou ao trabalho ou deixou de trabalhar devido a
doença respectivamente e recebem uma pontuação de 0 a 7. No item de número 2 para cada
resposta 0 = 7 / 1 = 6 / 2 = 5 / 3 = 4 / 4 = 3 / 5 = 2 / 6 = 1 / 7 = 0, sendo cada valor multiplicado
por 1,43 para se obter o valor final; quanto maior o resultado, maior o impacto negativo. Os
sete itens seguintes (4 a 10) representam as sensações físicas e emocionais e envolvem a
habilidade para o trabalho, dor, fadiga, cansaço matinal, rigidez, ansiedade e depressão. As
respostas são de múltipla escolha, onde a pontuação mínima é 7 pontos e a máxima 70.
Após a avalição inicial o grupo intervenção GI, foi submetido ao tratamento da
ventosa, a voluntária permaneceu na posição de decúbito ventral em maca com o tronco
desnudo. Inicialmente foi realizada assepsia da pele com algodão e álcool 70% e em seguida
aplicadas as ventosas em modo seco, nos pontos sugeridos pelo triângulo da angústia e
depressão, posicionadas sequencialmente no sentido crânio caudal.
O método escolhido foi o “Forte”, pois segundo Chirali (2001) esse método é indicado
para tratar dores musculares. O tempo de duração da aplicação foi de 5 min para cada ventosa.
Foram realizadas 10 sessões de atendimento de ventosaterapia, com frequência de 1 vez por
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semana, sendo que em cada uma a dor foi avaliada através da EVA, e ao final reaplicado o
questionário de impacto da fibromialgia (FIQ).
Já para grupo controle GC, o estudo foi em 10 semanas na primeira semana foi
realizado a avalição inicial, após o período inicial de avaliação, a dor foi reavaliada através
da escala visual analógica (EVA) e o questionário de impacto da fibromialgia (FIQ).

RESULTADO E DISCUSSÃO
A análise e discussão dos resultados foi embasada nos dados coletados através da
escala visual analógica da dor (EVA) e do questionário de impacto da fibromialgia (FIQ), no
início e final do estudo, do grupo intervenção (GI) submetido a 10 sessões de ventosaterapia
no triângulo da angústia e depressão e grupo controle (GC), não submetido à intervenção.
Fizeram parte de cada grupo 7 mulheres com diagnóstico de síndrome da fibromialgia, com
idade entre 30 e 50 anos, que apresentaram pontos dolorosos na região posterior de tronco e
cervical.
Os resultados foram expressos em forma de gráficos após a análise qualitativa e
quantitativa, descritos e comparados com embasamento nas literaturas bibliográficas
encontradas e artigos científicos.
Gráfico 1 – Comparativo entre o Grupo Intervenção e Grupo Controle do grau de dor através
da EVA inicial e final.
Escala Visual Analógica da Dor (EVA)
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Fonte: (AUTORES, 2016)
O gráfico 1 representa a avaliação da dor através da escala visual analógica (EVA)
inicial e final aplicada nos grupos intervenção e controle. O grupo intervenção (GI) submetido
a 10 sessões de ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e depressão apresentou uma
média de dor de 8,4 (±1,3) antes do tratamento, o que corresponde a 84% da pontuação
máxima da EVA, e pós intervenção notou-se uma queda para 4,3 (±2,1) representando 43%,
totalizando desta maneira, um decréscimo de 41% no quadro álgico.
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Já o grupo de controle (GC) teve uma média inicial de 8,3 (±0,76) pontos, ou seja,
83% e final de 8 (±0,82) representando 80% da máxima pontuação, demonstrando uma
redução de 3%.
Gráfico 2 – Comparativo entre os resultados inicial e final do questionário de impacto da
fibromialgia do grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC).
Questionário de Impacto da Fibromialgia
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Fonte: (AUTORES, 2016)
O gráfico acima demonstra os resultados das avaliações inicial e final do estudo
através do questionário de impacto da fibromialgia (FIQ), nos grupos intervenção e controle.
A pontuação máxima a ser alcançada é de 100 pontos, sendo que quanto menor a pontuação,
maior o impacto na qualidade de vida do indivíduo.
Nota-se que o grupo intervenção (GI) apresentou inicialmente uma pontuação média
de 71,80 (±13,7) o que representou 71% de impacto, enquanto na avaliação final ocorreu uma
queda para 37,11 (±15,7) pontos, correspondente a 37%. O grupo controle (GC) inicialmente
obteve a pontuação de 70,69 (±6,6) sendo 70% de impacto da fibromialgia e após dez (10)
semanas durante a reavaliação decaiu para 68,45 (±6,6) pontos sua média, indicando 68% de
impacto.
O grupo intervenção (GI) reduziu seus valores médios em 34%, conferindo melhora
na qualidade de vida, com a diminuição do impacto da fibromialgia. Já o grupo controle
revelou queda de 2%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ventosaterapia aplicada no triângulo da angústia e depressão demonstrou ser um
recurso apropriado para diminuir o quadro álgico e promover melhora da qualidade de vida
das fibromiálgicas deste estudo, pois além de ser um método de baixo custo, não-invasivo e
de fácil aplicação, favoreceu redução nos sinais e sintomas.

176

Por fim este trabalho vem a contribuir para o conhecimento de mais um conceito em
tratamento fisioterápico para indivíduos com fibromialgia. São necessários ainda, estudos
que aprofundem o tema de tratamento por meio da ventosaterapia e do triângulo da angústia
e depressão, para que os fibromiálgicos tenham uma gama variada de opções de terapia
alternativas para constante qualidade de vida e bem estar social.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo geral compreender o contexto histórico em que surgiu a
política pública de assistência social, comparando-a com a contemporaneidade e avaliando se
as expressões da questão social encontrada à época continuam as mesmas. Esta pesquisa
objetiva entender a finalidade da política pública de assistência social, compreender os
resultados que podemos obter através do desenvolvimento das políticas públicas de assistência
social, também reconhecer os desafios das políticas públicas de assistência social, para o seu
pleno desenvolvimento. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma pesquisa
bibliográfica, com autores que discutiram sobre o tema em questão. Conseguimos a partir desta
pesquisa, perceber que a “questão social” que surgiu à época é a mesma nos dias atuais. Nesse
sentido, pode-se afirmar que a exclusão, as desigualdades sociais, a pauperização e as demais
expressões da questão social decorrem das contradições que ocorrem sobre o sistema
capitalista, além disto foi possível observar como a política pública de assistência social ainda
é muito nova. Por fim observamos que a assistência social pretende garantir alguma segurança
aos usuários, para isso o novo modelo socioassistencial redefiniu os conceitos de programas,
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, reorganizando assim a rede de atendimento.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Políticas Sociais. Assistência Social.
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THE PUBLIC POLICY OF SOCIAL ASSISTANCE IN BRAZIL

ABSTRACT
The purpose of this study was to understand the historical context in which the public policy of
social assistance emerged, comparing it with contemporaneity and evaluating whether the
expressions of the social question found at the time remain the same. This research aims to
understand the purpose of the public policy of social assistance, to understand the results that
can be obtained through the development of public policies of social assistance, and to
recognize the challenges of public policies of social assistance for their full development. The
instrument used for data collection was a bibliographical research, with authors who discussed
the subject in question. From this research we have been able to perceive that the "social
question" that emerged at the time is the same in the present day. In this sense, it can be affirmed
that exclusion, social inequalities, pauperization and other expressions of the social question
derive from the contradictions that occur on the capitalist system, besides it was possible to
observe how the public policy of social assistance is still too young. Finally, we observe that
social assistance intends to guarantee some security for users, for which the new socioassistance model redefined the concepts of programs, projects, services and socio-assistance
benefits, thus reorganizing the service network.
Keywords: Public policy. Social politics. Social assistance.
1 INTRODUÇÃO
As políticas sociais consistem na resposta do Estado às demandas da população,
principalmente no que tange a assistência social, à saúde, ao trabalho, à renda, à educação, à
habitação e os demais direitos constituídos em nossa Carta Magna. Pretende-se através deste,
discutir a política pública de assistência social. Desta forma, teremos como objetivo geral
compreender o contexto histórico em que surgiu a política pública de assistência social,
comparando-a com a contemporaneidade e avaliando se as expressões da questão social
encontrada à época continuam as mesmas.
Para o alcance dos nossos objetivos será realizada uma pesquisa de natureza básica,
objetivando produzir novos conhecimentos sobre a política pública de assistência social,
abordando o problema de forma qualitativa, sendo que buscaremos interpretar o fenômeno
ocorrido para dar significado aos acontecimentos que se deram após o mesmo.
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Inicialmente abordaremos sobre o contexto histórico da política social, que é estudado a
partir da década de 1930, quando há a intervenção do Estado nas questões sociais, que se
intensificam com o aumento da produção industrial e o monopólio do capital.
Em seguida abordaremos sobre a assistência social como uma política pública trazendo um
breve histórico sobre a gênese da assistência social que se dá nos anos 1930, aliada à igreja,
com caráter assistencialista, clientelista, de forma caritativa, sem o entendimento de que ela
poderia ser um mecanismo de universalização dos direitos.
Pode-se afirmar que a assistência social, reconhecida como política pública é muito nova,
salientando que após esta conquista, a partir da Constituição de 1988, a assistência social foi
organizada pela Lei 8.742 de 7 de dezembro 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS
que confere à assistência social o status de política pública não contributiva de dever do estado.
Por fim conheceremos sobre os níveis de proteção no âmbito da assistência social, visto
que a assistência social pretende garantir alguma segurança aos usuários e para isso o novo
modelo socioassistencial redefiniu os conceitos de programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais, reorganizando assim a rede de atendimento.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA POLÍTICA SOCIAL
Para que alcancemos nosso objetivo geral e consequentemente os objetivos específicos
desta pesquisa faz-se necessário o conhecimento de como surgiu a política social no Brasil.
Desta forma, o surgimento das políticas sociais no Brasil é estudado a partir da década de 1930,
quando há a intervenção do Estado nas questões sociais, que se intensificam com o aumento da
produção industrial e o monopólio do capital
A expressão “questão social” surge para denominar o fenômeno do pauperismo da
população trabalhadora. Ela resulta do capitalismo e do aumento da produção
industrial, da concentração de renda e do monopólio do capital. É produto e expressão
da contradição entre capital e trabalho e se corporifica por meio da conscientização
da classe trabalhadora da exploração de sua mão de obra pelo capital. (SOUZA, 2012,
p. 19)

A questão social possuiu um determinante papel para o surgimento das políticas sociais
visto que:
A questão social já existente num pais de natureza capitalista, com manifestações
objetivas de pauperismo e iniqüidade, em especial após o fim da escravidão e com
imensa dificuldade de incorporação dos escravos libertos no mundo do trabalho, só se
colocou como questão política a partir da primeira metade da década do século XX,
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com as primeiras lutas de trabalhadores e as primeiras iniciativas de legislação
voltadas ao mundo do trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p.78)

Conforme nos mostra a história as primeiras intervenções do Estado no Brasil na questão
social foram no campo da seguridade social, no início do século XIX, seguidas por ações
assistenciais. Porém é somente em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que a
assistência social foi reconhecida como uma política pública e algumas demandas sociais da
época vieram a ser reconhecidas como direitos do cidadão e um dever do Estado.
Diante das mudanças ocorridas no sistema capitalista no final do séc. XX, a questão
social vem sofrendo em suas formas de expressão na sociedade atual. Também as
formas de enfrentar a questão social sofreram alterações. No entanto, a gênese da
questão social, a nosso ver, continua a mesma: a contradição inerente ao sistema
capitalista de produção. (LEIVA, 2012)

Nos anos seguintes à Constituição Federal houve a introdução do conceito de seguridade
social, que é considerado o tripé do sistema de proteção social do Estado, visto que articula três
políticas públicas, sendo elas: previdência social, saúde e assistência social. Ainda sobre o tripé
da seguridade social é possível destacar que: a) Previdência social: possui caráter contributivo
e filiação obrigatória (art. 201, CF/1988); b) Saúde: direito de todos e dever do Estado (art.
196, CF/1988); c) Assistência Social: não contributiva, será prestada a quem dela necessitar
(art. 203, CF/1988).
Em seu art. 6ª a Constituição Federal traz os direitos sociais que devem ser respeitados,
protegidos e garantidos a todos pelo Estado: “São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição” (BRASIL, 1988).
2.1 A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA
Como mencionado anteriormente foi somente após a Constituição Federal de 1988, que
a assistência social foi reconhecida como uma política pública
A Constituição Federal de 1988 é o marco legal da passagem da assistência como ação
caritativa para a compreensão das transformações e redefinições do perfil histórico
das políticas sociais, que a qualifica como política de seguridade social e de direito do
cidadão e dever do Estado. (SOUSA et al., 2013)

A assistência social em sua gênese se dá nos anos 30 aliada à igreja, com caráter
assistencialista, clientelista, de forma caritativa, sem o entendimento de que ela poderia ser um
mecanismo de universalização dos direitos. Ela acaba por se desenvolver nesta época como
uma não-política, reforçando a dependência e a subalternidade, servindo como instrumento de
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manipulação das pessoas que a necessitavam, sendo usada como um mecanismo para manter o
poder de quem já os detinha.
Partindo deste contexto a história da Assistência Social, concebida como direito social
e política pública, é bastante nova em nossa sociedade. Para compreendermos melhor
é necessário remetermos ao passado histórico. Tradicionalmente, as necessidades de
proteção social eram supridas pelos chamados agentes de sociabilidade primária,
sendo eles, igreja, família, grupos e associações (SOUSA et al., 2013)

Partindo deste breve histórico, pode-se afirmar que a assistência social, reconhecida
como política pública é muito nova, salientando que após esta conquista, a partir da
Constituição de 1988, a assistência social foi organizada pela Lei 8.742/1993, a Lei Orgânica
da Assistência Social- LOAS.
Após a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 145/2004 foi instituído
um sistema de prestação de serviços socioassistenciais, conhecido como o SUAS -Sistema
Único de Assistência Social que teve sua implantação aprovada em 2005. De acordo com Souza
(2012, p. 63)
o SUAS é um sistema descentralizado e participativo, com um conjunto de objetivos,
entre eles o de consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação
técnica entre os entes federativos que de modo articulado, operam a proteção social
não contributiva. (SOUZA, 2012, p. 63)

Com o SUAS é possível trabalhar as ações socioassistenciais de forma articulada com
as demais políticas públicas, propiciando aos indivíduos e famílias, em situação de
vulnerabilidade, tanto pessoal como social, o acesso as demais políticas setoriais, visando
garantir aos usuários da política a segurança de sobrevivência, ou seja, de rendimento e
autonomia, segurança de acolhida e segurança à convivência familiar e comunitária.

3 NIVEIS DE PROTEÇÃO NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Como visto anteriormente a assistência social pretende garantir alguma segurança aos
usuários, para isso o novo modelo socioassistencial redefiniu os conceitos de programas,
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, reorganizando assim a rede de atendimento.
Definidos pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, os serviços
socioassistenciais, configuram-se em atividades continuadas, com ações voltadas para as
necessidades básicas e melhoria de vida da população. Os programas de assistência social, são
ações que visam qualificar, incentivar e melhorar os serviços assistenciais. Cabendo destacar
que eles são ações feitas de forma integrada e complementar, sendo definidos pelos respectivos
Conselhos de Assistência Social, visando a inserção profissional e social.
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Existem dois níveis de proteção social do SUAS, o Nível de Proteção Social Básica,
apresentado no Quadro 1 abaixo:
Quadro 1- Nível de Proteção Social Básica
O que é

Serviços

Execução

 É o conjunto de serviços, programas e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários
 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF);
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
 Serviço de Proteção Social Básica em domicílio para pessoas com deficiência e para idosos.
 Centros de Referência de Assistência Social- CRAS: unidade pública municipal, de base territorial, localizada
em áreas com maiores índices de vulnerabilidade de risco social, destinada à articulação dos serviços
socioassistenciais em seu território de abrangência e à prestação de serviços.
 Programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.
 Rede socioassistencial composta por organizações da sociedade civil.

Fonte: Souza (2012)
Há também o Nível de Proteção Social Especial como apresenta o Quadro 2:
Quadro 2- Nível de Proteção Social Especial
O que é



Serviços de
Média
Complexidade





Serviços de
Alta
Complexidade

Execução











É o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos
familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições, a proteção
de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);
Serviço Especializado de Abordagem Social;
Serviço de Proteção Social a adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Serviço de Acolhimento Institucional nas seguintes modalidades: Abrigo Institucional, Casa-Lar, Casa de
Passagem, Residência Inclusiva;
Serviço de Acolhimento em República;
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.
Centros de Referência Especializada de Assistência Social- CREAS: unidade pública de abrangência e gestão
municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções
especializadas da proteção social especial.
Rede socioassistencial composta por organizações da sociedade civil.

Fonte: Souza (2012)
Conforme observa-se no exposto acima, é salutar mencionar que os projetos fazem parte
dos dois níveis de proteção social do SUAS, o básico e o especial, de média e alta complexidade.
Os projetos para o enfrentamento da pobreza dependem de investimento econômicosocial, para que se tenha a garantia de melhora nas condições gerais de subsistência, elevando
o padrão da qualidade de vida dos usuários.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo geral compreender o contexto histórico em que surgiu a
política pública de assistência social, comparando-a com a contemporaneidade e avaliando se
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as expressões da questão social encontrada à época continuam as mesmas. Para isso vimos que
a política social surgiu na década de 1930, quando há a intervenção do Estado nas questões
sociais, que se intensificaram com o aumento da produção industrial e o monopólio do capital.
Conseguimos a partir dele, perceber que a “questão social” que surgiu à época é a mesma
nos dias atuais. Nesse sentido, pode-se afirmar que, a exclusão, as desigualdades sociais, a
pauperização e as demais expressões da questão social decorrem, das contradições que ocorrem
sobre o sistema capitalista. Sendo ainda possível salientar que, o que altera através das
mudanças ocorridas durante os séculos, são somente as expressões da “questão social”, mas a
questão social continua a mesma até os dias atuais.
Com o SUAS é possível trabalhar as ações socioassistenciais de forma articulada com
as demais políticas públicas, propiciando aos indivíduos e famílias, em situação de
vulnerabilidade, tanto pessoal como social, o acesso as demais políticas setoriais. Visando
garantir aos usuários da política a segurança de sobrevivência, ou seja, de rendimento e
autonomia, segurança de acolhida e segurança à convivência familiar e comunitária.
Por fim observamos que a assistência social pretende garantir alguma segurança aos
usuários, para isso o novo modelo socioassistencial redefiniu os conceitos de programas,
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, reorganizando assim a rede de atendimento.
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RESUMO
As questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente tem ganhado cada vez mais destaque nos
dias atuais. A produção agrícola é um tema recorrente, visto que as alterações na forma de se
produzir alimentos têm gerado impactos significativos e necessitam de alternativas
sustentáveis. Uma destas alternativas é a rochagem, técnica que utiliza o pó de rocha como
remineralizador natural do solo. Nessa perspectiva, a presente pesquisa se propôs a testar o
potencial da rochagem a partir da rocha ritmito, característica do local, para uma produção
sustentável de alimentos na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A metodologia
do trabalho compôs-se de três etapas: a primeira referente à pesquisa bibliográfica; a segunda,
ao mapeamento dos agricultores, acompanhamento do ciclo produtivo dos alimentos e do pó da
rocha ritmito e; a terceira, que consistiu em análises químicas dos alimentos produzidos, cebola
e feijão. Dentre os resultados, esse estudo optou por apresentar e discutir a presença e a
quantificação dos minerais presentes nos referidos alimentos. Os minerais analisados
apresentaram aumento expressivo nos alimentos cultivados com o pó de rocha, exceto o sódio,
que mostrou um decréscimo de aproximadamente 50%. A técnica indica eficácia no cultivo de
alimentos, considerando a segurança nutricional e o inexistente impacto ambiental nas áreas
agricultáveis. Assim, promove-se a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos, desde os
agricultores até os consumidores.
Palavras-chave: Revolução Verde, rochagem, segurança alimentar.
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THE PROMOTION OF NUTRITIONAL SECURITY BY THE ROCK DUST AS
NATURAL SOIL REMINERALIZER

ABSTRACT
The issues related to health and environment has been increasingly highlighted currently. The
agricultural production is a recurrent issue, since the modifications in the processes of food
production has generated significant impacts and they need sustainable alternatives. One of
these alternatives is the use of rock dust as a natural soil remineralizer. In this perspective, this
research proposed to investigate the potential of the cited technique using the rhythmite rock,
characteristic of the place, to a sustainable food production in the Alto Vale do Itajaí region, in
Santa Catarina state. The methodology was composed of three steps: the first one related to the
bibliographic research; the second, to the mapping of the farmers, the monitoring of the
productive cycle of the food and the rock dust and; the third one, which was constituted by
chemical analysis of the produced food, onion and beans. Among the results, this study opted
to present and discuss the presence and quantification of the minerals present in the food. The
analyzed minerals presented an expressive increase in the food produced with rock dust, except
sodium, which has shown a decrease of about 50%. The technique indicates efficacy in the food
cultivation, considering the nutritional security and the inexistent environmental impact on the
agricultural area. This way, it’s possible to promote the health and welfare to all the involved
people, from farmers to consumers.
Keywords: Green Revolution, rock dust technique, food security.

INTRODUÇÃO
O período pós Segunda Guerra Mundial foi marcado, dentre outros eventos, pelo início
do processo de modernização da agricultura, caracterizado pela introdução do capitalismo no
campo – a chamada Revolução Verde. Essas profundas alterações na forma de cultivar
alimentos – e que se mantêm até os dias atuais como a maneira hegemônica de produção
agrícola – apontaram, de acordo com Zamberlam e Froncheti (2012), uma atividade cujo foco
está situado na produção em larga escala e na qual as questões ambientais são consideradas
como obstáculos.
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O novo paradigma produtivo provocou um aumento vertiginoso na produção de
alimentos. Segundo Porto-Gonçalves (2004), a Revolução Verde, já na década de 1970, dava
indicações de que se constituiria uma situação inédita no planeta: seria a primeira vez em que
a produção de alimentos ultrapassaria as necessidades humanas.
No entanto, a alta produção tem seus custos. Aquino e Assis (2005) associam o modelo
corrente de produção agrícola a três pilares fundamentais: a agroquímica, a motomecanização
e a manipulação genética. Enfocando sobretudo neste primeiro, depara-se com a utilização de
fertilizantes sintéticos. Estes produtos, além de causarem impactos ambientais, possuem uma
composição química incapaz de fornecer todos os elementos químicos necessários ao
desenvolvimento de alimentos nutricionalmente completos (RECH et al., 2017).
Da mesma forma, a agricultura intensiva, o constante uso de fertilizantes sintéticos e
agrotóxicos e os processos frequentes de revolvimento da terra acabam por empobrecer e poluir
os solos. Este é um grande problema pois, de acordo com a Food and Agriculture Organization
(FAO, 2019), solos sadios são essenciais à segurança alimentar e à construção de um futuro
sustentável.
Outro aspecto controverso diz respeito aos agrotóxicos. No Brasil, de acordo com o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2019), o
glifosato é o ingrediente ativo mais vendido do país, com mais de 173 mil toneladas vendidas
em 2017 - um aumento de 46% em relação a 2009. Inúmeras pesquisas associam o uso destas
substâncias a problemas de saúde (SABARWAL et al., 2018).
Buscar alternativas a esses problemas é imperativo. A implementação de formas de
produção com abordagens integradas à natureza e à saúde, tanto humana quanto ambiental, é
absolutamente necessária para que sejam logrados avanços no cumprimento dos 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Caso contrário, o
cumprimento de diversos dos objetivos – fome zero e agricultura sustentável, saúde e bemestar, cidades e comunidades responsáveis, consumo e produção sustentáveis etc. – fica
impossibilitado.
Nessa perspectiva, a técnica de rochagem apresenta-se como uma maneira sustentável
de fornecer ao solo os nutrientes essenciais à sua manutenção. Esta técnica consiste em um
processo de remineralização dos solos pobres e lixiviados (RECH et al., 2017). O pó de rocha
– material incorporado ao solo e que é rejeito de mineração – tem seu primeiro estudo científico
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datado de 1898: a obra “Pães de Pedra”, do alemão Julius Hensel, cuja tradução para a língua
portuguesa se deu apenas em 2003 (SANTOS et al., 2015).
A crescente necessidade de alternativas sustentáveis e as informações encontradas
acerca da utilização do pó de rocha como remineralizador do solo motivaram a presente
pesquisa. Objetivou-se, deste modo, a realização de testes capazes de demonstrar ou não o
potencial da técnica de rochagem, a partir da rocha ritmito, característica do local, para uma
produção sustentável de alimentos, na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

METODOLOGIA
O presente estudo teve início com pesquisa bibliográfica sobre o tema, por meio dos
descritores “revolução verde”, “segurança nutricional” e “rochagem” em bancos de dados como
Google Acadêmico e Scielo, além de periódicos afins. Subsequentemente, foram mapeados
agricultores do município de Imbuia que cultivavam cebola e feijão de forma convencional e
agroecológica sem e com o uso do pó de rocha, respectivamente.
Visitas técnicas aos respectivos agricultores, de modo a registrar e acompanhar o ciclo
produtivo dos alimentos e à pedreira, empresa produtora do pó de rocha a ser implementado no
solo como remineralizador natural, acompanhando desde a extração da rocha até a geração do
pó e transporte desse aos agricultores, compuseram a segunda etapa de trabalho.
Os alimentos foram coletados pelos pesquisadores, identificados por códigos compostos
por letras e números e enviados a laboratórios especializados em análises químicas dos mesmos.
Mediante laudos emitidos pelos laboratórios, os pesquisadores tabularam os dados, de modo a
comunicá-los em eventos das áreas afins e à comunidade em geral, envolvendo produtores e
consumidores.

RESULTADOS
Dentre os dados obtidos, apresentar-se-á os resultados, a partir das análises químicas
dos alimentos coletados, que se encontram na tabela 01.
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Tabela 01: Quantificação dos minerais presentes nos alimentos analisados.
Cebola (precoce)

Feijão (Uirapuru)

Convencional

Agroecológica

Convencional

Agroecológica

Parâmetros
(mg/kg)

sem pó de

com pó de

sem pó de

com pó de

rocha

rocha

rocha

rocha

Cálcio total

165,136

302,158

954,539

993,504

Magnésio

98,976

146,575

910,411

918,128

Potássio

762,493

993,598

710,725

952,585

Sódio

60,039

31,463

101,494

90,839

Fonte: Freitag Laboratórios, 2015.

DISCUSSÃO
A utilização do pó de rocha proporcionou aumento na produtividade dos cultivos
agroecológicos, sendo que a produção orgânica quase superou a produção convencional. Com
os alimentos cultivados com o pó de rocha, foi possível prover a alimentação saudável das
crianças estudantes da rede pública municipal de ensino. Além disso, este resultado demonstrou
que é possível produzir de forma eficiente sem depender do uso de agrotóxicos e fertilizantes
sintéticos. Ou seja, há benefícios tanto para o agricultor – referentes aos custos e à saúde –
quanto para os consumidores, que terão maior segurança nutricional.
Os resultados anteriormente apresentados evidenciam que a utilização do fertilizante
natural se sobressai ao fertilizante industrializado, o NPK, o qual oferece apenas três dos
elementos necessários à planta, o Nitrogênio, o Fósforo e o Potássio – entre outros em menor
quantidade e que variam de acordo com a formulação –, exigindo ainda o acréscimo de calcário
para equilibrar o pH da terra, que se torna ácida devido às aplicações constantes (MAZOYER;
ROUDART, 2001). A utilização do pó de Ritmito não necessita de acréscimo de calcário, pois
o Silício natural da rocha corrige o pH, eliminando o alumínio tóxico, e facilitando a absorção
de Fósforo, necessário para o crescimento saudável da planta.
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CONCLUSÃO
O desenvolvimento da presente pesquisa elucidou maior quantidade e variedade de
minerais nos alimentos cultivados com o uso do pó de rocha, proporcionando segurança
nutricional, além de consistir em uma prática integrada à natureza, promovendo pouco ou
nenhum impacto ambiental na área agricultável.
Os resultados obtidos são de fundamental importância e a difusão da técnica é uma
forma contundente de promover avanços relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da ONU. A promoção da segurança nutricional, em conjunto com a redução de
impactos ambientais e do uso de substâncias nocivas à saúde, é um grande passo na promoção
da saúde e do bem-estar, bem como proporciona importantes avanços que aproximam o
cumprimento dos objetivos citados, tão necessários frente ao cenário mundial dos dias atuais.
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RESUMO
No presente trabalho foram estudadas as adsorções de azul de metileno em um hidrogel de
quitosana (HCQ) e um hidrogel compósito de quitosana/magnetita constituído de 50.0 mg de
magnetita (HCCQ50) a partir de uma solução aquosa. A capacidade de adsorção de azul de
metileno variou com o tempo de contato, pH e concentração inicial do soluto em solução
aquosa. Ao variar o tempo de contato as capacidades de adsorção (q e) de azul de metileno em
HCQ e HCCQ50 foram, 8,19 mg g-1 e 7,44 mg g-1 em 2500 min e 1000 min., respectivamente.
O pH afetou significativamente as capacidades de adsorção, sendo para ambos os hidrogéis, o
pH ótimo foi igual a 8.0, tendo uma capacidade de adsorção, 8,26 mg g-1 em HCCQ50 e 8,90
mg g-1 para HCQ na adsorção de azul de metileno. Ao variar a concentração inicial, o melhor
valor de qe para o azul de metileno em HCQ foi 5,55 mg g-1, utilizando 15 ppm,. Para HCCQ50,
a melhor concentração foi em 10 ppm com q e 2,44 mg g-1. Com os resultados, mostra-se viável
a aplicação desse tipo de remediação de azul de metileno em águas residuais e efluentes.
Palavras-chave: azul de metileno, hidrogel, quitosana

ADSORPTION OF METHYLENE BLUE IN CHITOSAN-BASED HYDROGELS

ABSTRACT
In the present study, the adsorption of methylene blue in a chitosan hydrogel (HCQ) and a
chitosan / magnetite composite hydrogel of 50.0 mg magnetite (HCCQ 50) from an aqueous
solution were studied. The adsorption capacity of methylene blue varied with the contact time,
pH and initial concentration of the solute in aqueous solution. By varying the contact time the
adsorption capacities (qe) of methylene blue in HCQ and HCCQ50 were 8.19 mg g -1 and 7.44
mg g-1 at 2500 min and 1000 min respectively. The pH had a significant effect on the adsorption
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capacity. For both hydrogels, the optimum pH was 8.0, having an adsorption capacity of 8.26
mg g-1 in HCCQ 50 and 8.90 mg g-1 for HCQ adsorption of methylene blue. By varying the
initial concentration, the best value of qe for the methylene blue in HCQ was 5.55 mg g-1, using
15 ppm. For HCCQ50, the best concentration was at 10 ppm with qe 2.44 mg g-1. With the
results, the application of this type of methylene blue remediation in waste water and effluents
is feasible.
Keywords: methylene blue, hydro, chitosan

INTRODUÇÃO
O azul de metileno é um corante amplamente utilizado em diversas indústrias,
principalmente na têxtil. Tem por característica ser uma espécie catiônica e aromática, sendo
esta última importante para sua estabilidade química (HONORATO et al., 2015). Quando o
azul de metileno é inapropriadamente descartado em águas residuais pode causar impacto
ambiental pois modifica o ecossistema de rios e lagos. Além disso, o seu aquecimento pode
produzir óxido de enxofre e nítrico, os quais são tóxicos para seres aquáticos e poderá afetar
diretamente a qualidade final da água (BORTOLUZZI, 2015; PAULINO et al., 2006).
O azul de metileno não é removido pelos tratamentos de águas residuais e efluentes
convencionais, devido a sua estrutura química. Métodos eficazes na sua remoção, podem ser os
eletroquímicos e demais processos físico-químicos, tais como oxidação avançada, filtração com
membranas e adsorção (PAULINO et al., 2009; PAULINO et al, 2011).
A adsorção caracteriza-se por um processo que envolve a transferência de moléculas
específicas de um fluido para uma fase sólida. (FOUST et al., 1982). Existem diversos tipos de
adsorventes, dentre eles, os hidrogéis constituídos de polissacarídeos naturais, que são
caracterizados por serem redes tridimensionais hidrofílicas com alta capacidade de absorção de
água e fluidos biológicos. (SUN et al., 2015). Um dos polissacarídeos que podem ser utilizados
para a síntese dos hidrogéis, é a quitosana (derivada da quitina). Esse hidrogel torna-se de baixo
custo pois, a matéria prima é encontrada em abundância na natureza e é resíduo de indústrias
de pescado e fiação (VARMA et al., 2004).
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade de adsorção do corante
azul de metileno para a aplicação em estações de tratamento de efluentes e águas residuais, em
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um hidrogel de quitosana e em hidrogéis compósitos de quitosana/magnetita variando o tempo
de contato, o pH e a concentração inicial do corante na solução aquosa.

METODOLOGIA
Após a síntese do hidrogel de quitosana (HCQ) e hidrogel compósito de quitosana
constituído de 50 mg de magnetita (HCCQ50), avaliou-se a influência do tempo de contato na
adsorção do azul de metileno. Peças de hidrogéis com 100,0 mg foram colocadas em béqueres
contendo solução de 10 ppm (mg L-1) de azul de metileno em pH neutro e mantidos em contato
por 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 240, 480, 1440, 2880 e 4320 min. Para a determinação da
concentração do metal, utilizou-se um espectrofotômetro UV-Vis utilizando uma curva de
calibração.
Com o melhor tempo de contato definido, avaliou-se a influência do pH na adsorção de
azul de metileno, utilizou-se soluções do corante com concentração de 10 ppm tamponadas em
pHs 4.0, 6.0 e 8.0. A quantidade de hidrogel e a determinação da concentração final da solução
foram as mesmas utilizadas para a influência do tempo na adsorção.
Com o melhor tempo de contato e pH definidos, avaliou-se a melhor concentração
inicial dos contaminantes para os estudos de adsorção. Utilizou-se concentrações iniciais de 2,
5, 10, 12 e 15 ppm. A quantidade de hidrogel e a determinação da concentração final da solução
foram as mesmas utilizadas para a influência do tempo na adsorção. Em todos os experimentos
a temperatura utilizada foi 25 ºC.
A capacidade de adsorção (qe) foi determinada usando a Equação 1:
𝑞𝑒 =

(𝐶𝑜 −𝐶𝑒𝑞 )
𝑚

x V,

na qual, Co é a concentração inicial de cádmio, C eq é a concentração em equilíbrio, V é o volume
da solução e m a massa do hidrogel seco.
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RESULTADOS
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Fig. 1. Capacidade de adsorção (qe) utilizando hidrogéis de quitosana e hidrogéis compósitos
de quitosana/magnetita versus o tempo de contato variando: (a) tempo de contato (b) pH (c)
concentração inicial

DISCUSSÃO
Ao imergir o hidrogel em uma solução aquosa, as moléculas de água irão se difundir na
rede polimérica, o que irá causar uma hidratação nos grupos hidrofílicos (mais polares) e irá
expor os grupos mais hidrofóbicos, que possuem pouca interação com as moléculas de água.
Então, os grupos aniônicos são protonados, parcial ou completamente, em valores mais baixos
de pH (PEREIRA et al., 2017).
Nota-se que para o azul de metileno, em tempos próximos a 2500 min. atingiu-se o
equilíbrio para o HCQ, com q e de 8,19 mg g-1. Para o HCCQ50, o tempo de equilíbrio foi
próximo a 1000 min., porém com qe menor, igual a 7,44 mg g -1. Ao utilizar hidrogéis
constituídos com hemicelulose para a remoção do mesmo corante, obteve-se o tempo de
equilíbrio, superiores a 2160 min. (SUN et al., 2015).
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O hidrogel compósito obteve uma capacidade de adsorção menor devido a presença de
Fe3+ na estrutura da magnetita. Esses campos irão interferir na adsorção do corante pois ocupam
os sítios ativos, diminuindo os valores de qe. Essa diferença entre os valores de qe não foi tão
grande para a adsorção de azul de metileno pois se trata de uma molécula grande, onde é
adsorvida preferencialmente na superfície do material, onde não há presença de Fe 3+ (SUN et
al., 2015; PAULINO et al., 2011).
Os valores encontrados de qe para o azul de metileno foram 8,26 mg g -1 em HCCQ50 e
8,90 mg g-1 para HCQ, em pH 6.0 e 8.0, respectivamente. A diferença entre os hidrogéis indica
o que foi citado anteriormente, que essa diferença é menor devido ao tamanho da molécula. A
maior adsorção deve ocorrer em pHs maiores do que 4.0 (acima do pKa), pois os grupos
carboxilas estão ionizados e, interagem com as moléculas de corante. Quando o pH é muito
elevado, os grupos carboxilas presentes na acrilamida dissociam-se para COO-, aumentando o
número de grupos ionizados. Isso irá gerar uma repulsão eletrostática entre os grupos ionizados
do hidrogel, causando uma expansão nas cadeias poliméricas e concomitantemente, há a
formação de um complexo entre o corante e as redes do hidrogel, aumentando a remoção do
corante (PAULINO et al., 2006).
Na adsorção de azul de metileno utilizando concentrações superiores a 10 ppm para
HCCQ50, houve pré concentração do corante, ou seja, a concentração final foi maior do que a
inicial. Isso ocorre pois concentração da solução aumentou devido a agregação de moléculas
do corante e essa agregação impediu a difusão das moléculas de azul de metileno nas redes do
hidrogel, deixando alguns sítios ativos desocupados (LIU, Y.; ZHENG, Y.; WANG, A., 2010).
Essa pré concentração fez com que os valores de qe para os hidrogéis compósitos em
concentrações acima de 10 ppm fossem negativos.
Para HCQ, a adsorção foi maior em todas as concentrações, sendo que o maior valor
de qe foi maior na concentração de 15 ppm, 5,55 mg g-1. Para HCCQ50, a melhor concentração
foi em 10 ppm com qe 2,44 mg g-1. Em concentrações muito baixas de corante, há pouca
adsorção, pois há competição do corante com a água para a entrada no hidrogel. Isso condiz
com o estudo, pois em concentrações muito baixas não houve adsorção eficiente (PAULINO et
al., 2006).
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CONCLUSÃO
No estudo avaliou-se as melhores condições da adsorção de azul de metileno utilizando
hidrogéis de quitosana e hidrogéis compósitos de quitosana/magnetita. A capacidade de
adsorção dos hidrogéis para esse contaminante foi influenciada pelos 3 parâmetros estudados.
Nota-se pelos resultados apresentados a viabilidade de remoção de ambos os
contaminantes, que não são removidos pelos métodos de tratamento de efluentes e águas
comumente utilizados. Além das altas taxas de remoção, a quitosana, derivada da quitina, que
é um resíduo da indústria de fiação e de pescados, ou seja, de fácil acesso e baixo custo. Mostrase viável a aplicação industrial destes hidrogéis para estes contaminantes e a possibilidade de
estudos para a remoção de demais contaminantes que não são removidos com tratamentos
utilizados na indústria.
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RESUMO
No presente trabalho foram estudadas as capacidades de adsorção do contaminante Cd2+ em um
hidrogel de quitosana (HCQ) e um hidrogel compósito de quitosana/magnetita constituído de
50.0 mg de magnetita (HCCQ50), a partir de uma solução aquosa, pois a maioria dos métodos
utilizados atualmente para tratamento de água e efluente não removem metais pesados. A
capacidade de adsorção de variou com o tempo de contato, pH e concentração inicial do soluto
em solução aquosa. Ao variar o tempo de contato, as capacidades de adsorção (qe) de Cd2+,
foram em HCQ e HCCQ50 46,14 mg g-1 e 18,97 mg g-1, em 1440 min. e 500 min.,
respectivamente. O pH afetou significativamente as capacidades de adsorção, os valores de q e
foram 3,57 mg g-1 em HCCQ50 e 8,87 mg g-1 para HCQ, com pH 5.0 e 6.0, respectivamente.
Ao variar a concentração inicial de contaminante, as capacidades de adsorção foram, em HCQ
e HCCQ50 foram 66,12 mg g-1 e 63,3 mg g-1, respectivamente, em concentração inicial de 100
ppm. Com os resultados, mostra-se viável a aplicação desse tipo de remediação de Cd2+ em
água e efluente.
Palavras-chave: Cd2+, hidrogel, quitosana.

ADSORPTION OF CADMIUM IN CHITOSAN-BASED HYDROGEL

ABSTRACT
In the present study, the capacity of adsorption of the Cd2+ contaminant in a chitosan hydrogen
(HCQ) and a hydrogen composite of chitosan / magnetite constituted by 50.0 mg of magnetite
(HCCQ50) from an aqueous solution were studied. Most of the methods do not remove heavy
metal. The adsorption capacity varied with the contact time, the pH and the satisfaction with
the aqueous solution. The adsorption rate (qe) of Cd2+, as the adsorption capacities, in HCQ and
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HCCQ50 was 46.14 mg g -1 and 18.97 mg g -1 in 1440 min. and 500 min. The pH significantly
affected adsorption capacities, qe values were 3.57 mg g

-1

in HCCQ 50 and 8.87 mg g

-1

for

HCQ, pH 5.0 and 6.0, respectively. The adsorption variations were, in HCQ and HCCQ 50, 66.12
mg g -1 and 63.3 mg g -1, at an initial concentration of 100 ppm. With the results, it is possible
to apply this type of Cd2 + remediation in water and effluent.
Keywords: Cd2+, hydrogel, chitosan.

INTRODUÇÃO
O cádmio, é conhecido por ser classificado como um metal pesado e é amplamente
utilizado em indústrias de baterias, mineradoras e em indústrias têxteis. Quando despejado em
águas residuais e efluentes sem o devido tratamento, causa diversas complicações à seres
humanos e aquáticos. Por possuir alta toxicidade, provoca hipertensão, acúmulo em rins e
fígado, e doença de itai-itai (ZHAO et al., 2013; SILVA, 2014).
O cádmio é dificilmente removido a partir de soluções aquosas pelos processos de
tratamentos comumente utilizados nas indústrias, como lagoas, por exemplo. Métodos tais
como oxidação avançada, filtração com membranas, métodos eletroquímicos e demais
processos físico-químicos podem ser alternativas de remoção (PAULINO et al., 2009).
A adsorção caracteriza-se por um processo que envolve a transferência de moléculas
específicas de um fluido para uma fase sólida. (FOUST et al., 1982). Existem diversos tipos de
adsorventes, dentre eles, os hidrogéis constituídos de polissacarídeos naturais, que são
caracterizados por serem redes tridimensionais hidrofílicas com alta capacidade de absorção de
água e fluidos biológicos. Essa absorção dependerá também de fatores como pH, campo
magnético, tempo de contato, entre outros (SUN et al., 2015).
Um dos polissacarídeos que podem ser utilizados para a síntese dos hidrogéis, é a
quitosana (derivada da quitina). Esse hidrogel torna-se de baixo custo pois, a matéria prima é
encontrada em abundância na natureza e é resíduo de indústrias de pescado e fiação (VARMA
et al., 2004).
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade de adsorção do metal
cádmio para a aplicação em estações de tratamento de efluentes e águas residuais, em um
hidrogel de quitosana e em hidrogéis compósitos de quitosana/magnetita variando o tempo de
contato, o pH e a concentração inicial do corante na solução aquosa.
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METODOLOGIA
Após a síntese do hidrogel de quitosana (HCQ) e hidrogel compósito de quitosana
constituído de 50.0 mg de magnetita (HCCQ50), avaliou-se a influência do tempo de contato na
adsorção do Cd2+. Peças de hidrogéis com 100,0 mg foram colocadas em béqueres contendo
solução de 50 ppm (mg L-1) de sulfato de cádmio em pH neutro e mantidos em contato por 3,
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 240, 480, 1440, 2880 e 4320 min. Para a determinação da
concentração do metal, utilizou-se um espectrômetro de absorção atômica (AA-700) utilizando
uma curva de calibração.
Com o melhor tempo de contato definido, avaliou-se a influência do pH na adsorção de
Cd2+, utilizou-se soluções do metal com concentração de 50 ppm tamponadas em pHs 4.0, 5.0
e 6.0. A quantidade de hidrogel e a determinação da concentração final da solução foram as
mesmas utilizadas para a influência do tempo na adsorção.
Com o melhor tempo de contato e pH definidos, avaliou-se a melhor concentração
inicial dos contaminantes para os estudos de adsorção. Utilizou-se concentrações iniciais de 10,
30, 50, 80, 100 ppm. A quantidade de hidrogel e a determinação da concentração final da
solução foram as mesmas utilizadas para a influência do tempo na adsorção. Em todos os
experimentos a temperatura utilizada foi 25 ºC.
A capacidade de adsorção (qe) foi determinada usando a Equação 1:
𝑞𝑒 =

(𝐶𝑜 −𝐶𝑒𝑞 )
𝑚

x V,

na qual, Co é a concentração inicial de cádmio, Ceq é a concentração em equilíbrio, V é
o volume da solução e m a massa do hidrogel seco.
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RESULTADOS
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Fig. 1. Capacidade de adsorção (qe) utilizando hidrogéis de quitosana e hidrogéis compósitos
de quitosana/magnetita versus o tempo de contato variando: (a) tempo de contato (b) pH (c)
concentração inicial
DISCUSSÃO
Para a adsorção de Cd2+ no hidrogel compósito de quitosana/magnetita constituído de
50.0 mg de magnetita, o valor de qe foi de 8,55 mg g-1 e manteve-se constante a partir de 1440
min. No hidrogel de quitosana os valores de qe foram superiores aos hidrogéis compósitos,
sendo 46,14 mg g-1, com o mesmo tempo de equilíbrio do hidrogel constituído de 50.0 mg de
magnetita. Ao aumentar a quantidade de magnetita no hidrogel compósito, menor foi o valor
de qe. Esse resultado era esperado, pois o campo magnético dificulta a entrada do metal nos
poros dos hidrogéis. Por outro lado, a utilização de hidrogéis compósitos de
quitosana/magnetita para essa adsorção é de grande interesse pois após o tempo necessário para
a adsorção, o metal pode ser recuperado utilizando a aplicação remota de magnético (PAULINO
et al., 2011).

202

Definiu-se valores de pH para a adsorção de cádmio entre 3.5 a 6.0, pois em pH alcalino
há precipitação do metal como hidróxido, o que inviabiliza o processo de adsorção (JIMINEZ;
DAL BOSCO; CARVALHO, 2004).
Os melhores valores de qe foram obtidos em HCQ 8,87 mg g-1, utilizando o pH 6.0. Em
HCCQ50, o melhor pH para adsorção foi 5.0, com qe 3,57 mg g-1. Paulino et al. (2011) obteve
resultados semelhantes utilizando hidrogéis compósitos contendo magnetita. O melhor pH do
estudo foi de 5.5. Em pHs muito baixos, há uma competição entre íons H + do ácido e cátions
metálicos. Quando o pH da solução é mais elevado aumenta a capacidade de adsorção devido
a presença de íons carboxílicos e grupos amina ionizados na rede do hidrogel que atuam como
sítios de adsorção (KURDTABAR; KERMANI; MARANDI, 2015).
O último parâmetro avaliado foi a concentração do metal na solução tamponada. Os
ensaios de adsorção nesta parte do estudo foram submetidos à mudanças de concentração inicial
do adsorbato. Como nota-se no gráfico a adsorção de cádmio foi mais eficiente na concentração
de 100 ppm para os dois hidrogéis utilizados. Em HCCQ50 o valor de qe 66,12 mg g-1. Para
HCQ, o valor de qe foi igual a 75,12 mg g-1. Paulino et al. (2011) concluiu que ao aumentar a
concentração de cádmio, até próximo de 500 ppm, o qe aumenta, assim como aconteceu no
presente estudo. Kurdtabar; Kermani; Marandi (2015) constataram que a melhor concentração
para adsorção de Cd2+ foi de 100 ppm, pois ocupa todos os sítios ativos do hidrogel.

CONCLUSÃO
No estudo avaliou-se as melhores condições da adsorção de Cd2+ utilizando hidrogéis
de quitosana e hidrogéis compósitos de quitosana/magnetita. A capacidade de adsorção dos
hidrogéis para esse contaminante foi influenciada pelos 3 parâmetros estudados.
Nota-se pelos resultados apresentados a viabilidade de remoção de ambos os
contaminantes, que não são removidos pelos métodos de tratamento de efluentes e águas
comumente utilizados. Além das altas taxas de remoção, a quitosana, derivada da quitina, que
é um resíduo da indústria de fiação e de pescados, ou seja, de fácil acesso e baixo custo. Mostrase viável a aplicação industrial destes hidrogéis para estes contaminantes e a possibilidade de
estudos para a remoção de demais contaminantes que não são removidos com tratamentos
utilizados na indústria.
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RESUMO
O incremento de matéria orgânica no solo contribui com a estabilidade dos agregados. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a agregação e os teores de carbono orgânico total, mediante
a aplicação de dejetos líquidos de suínos (DLS) e o uso de plantas em Argissolo e Nitossolo. O
experimento foi conduzido em condições controladas, com delineamento experimental
inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 4x2x2, com três repetições. Foram avaliadas
quatro doses de dejetos líquidos de suínos (0, 50, 100 e 200 m3 ha-1); dois solos (Argissolo e
Nitossolo) e a presença e ausência de plantas (gramínea – milho e leguminosa – feijão). As
avaliações constaram do carbono orgânico total (COT), particulado (COP), diâmetro médio
ponderado (DMP) e produção de massa seca de plantas. A aplicação de DLS influenciou a
produção de massa seca do milho. O carbono orgânico total não diferiu estatisticamente entre
os solos estudados e com a presença de plantas. Os teores de COP tiveram efeito do tipo de
solo, sendo maiores no Nitossolo. O DMP foi maior no Nitossolo.
Palavras-chave: Estrutura. Matéria orgânica. Biofertilizante

AGGREGATION AND CONTENTS OF TOTAL AND PARTICULATE ORGANIC
CARBON OF SOILS WITH APPLICATION OF PIG SLURRY

ABSTRACT
The increase of organic matter in the soil contributes to the stability of the aggregates. The
objective of this work was to evaluate the aggregation and the total organic carbon contents,
through the application of liquid swine manure (LSM) and the use of plants in Ultisol and
Hapludox. The experiment was conducted under controlled conditions, with a completely

205

randomized experimental design, in a 4x2x2 factorial scheme, with three replications. Four
doses of liquid swine manure (0, 50, 100 and 200 m3 ha-1) were evaluated; two soils (Argissolo
and Nitossolo), and the presence and absence of plants (grass-corn and legume-beans). The
evaluations included total organic carbon (TOC), particulate (COP), weighted mean diameter
(WMD) and dry mass production of plants. The application of DLS influenced maize dry matter
production. The total organic carbon did not differ statistically between the studied soils and
the presence of plants. The COP content had an effect of the soil type, being higher in the
Hapludox. The DMP was higher in the Hapludox.
Keywords: Structure. Organic matter. Biofertilizer

INTRODUÇÃO
O incremento de matéria orgânica do solo (MOS) é acompanhado pelo incremento da
agregação, expressa pela estabilidade dos agregados, ocorrendo independentemente do tipo de
solo. As taxas de aumento de agregação estão relacionadas à textura do solo, ao sistema de
manejo e ao sistema de cultura adotado (PASSOS et al., 2017). Le Bissonnais (1996) relata que
o aumento do teor de argila de um solo para outro, além de incrementar o teor de carbono
orgânico, age diretamente como agente cimentante dos agregados do solo.
A aplicação de resíduos orgânicos, como por exemplo os dejetos de suínos, podem
aumentar a estabilidade dos agregados do solo, porém esse efeito depende da classe de textura.
As raízes são fundamentais na formação e estabilização de macroagregados. Durante o seu
crescimento, as raízes realizam uma pressão mecânica que resulta na aproximação de partículas
de solo, e exsudam carboidratos, que são fonte de carbono lábil para os micro-organismos que
intensificam a sua atividade e a produção de polissacarídeos que estabilizam agregados (SIX et
al., 2004).
O objetivo do trabalho foi avaliar a agregação do solo e os teores de carbono orgânico
no solo mediante a aplicação de dejetos líquidos de suínos e o uso de plantas em um solo
Argissolo e Nitossolo em condições de ambiente controlado.
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METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, onde o delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 4x2x2, com três repetições,
totalizando 48 unidades observacionais.
O fator “A” representou as doses de dejetos líquidos de suínos (DLS) com quatro níveis
(0, 50, 100 e 200 m3 ha-1); o fator “B” representou o tipo de solo, sendo dois tipos – Argissolo
Vermelho Amarelo e Nitossolo Vermelho Eutroférrico coletados em Lauro Muller e Concórdia,
SC respectivamente; e o fator “C” correspondeu ao cultivo de plantas com dois níveis (sem
plantas e com plantas).
O DLS foi coletado de tanques de armazenamento de dejeto anaeróbico de um sistema
de produção de suínos em terminação, caracterizado de acordo com uma metodologia descrita
por Tedesco et al. (1995), com matéria seca de 156 g kg-1; N total: 8,2 kg m-3 ; amoniacal-N:
4,2 kg m-3; N nitrico: 0,1 kg m-3; e pH: 6,6.
Os solos utilizados no estudo foram coletados na camada de 0,0-0,20 cm, secos ao ar e
peneirados em uma peneira de malha de 3 mm. As propriedades químicas e físicas determinadas
por metodologias descritas por Tedesco et al. (1995) e descritas por Embrapa (1997),
respectivamente, observadas no Nitossolo são as seguintes: pH (água): 4,8; P: 2,9 mg dm -3; K:
71 mg dm-3; matéria orgânica: 36 g kg-1 ; Areia 90 g kg-1; Silte: 160 g kg-1 ; e Argila: 750 g kg1

. Para o Argissolo, as características são as seguintes: pH (água): 4,2; P: 3,1 mg dm-3 ; K: 70

mg dm-3 ; matéria orgânica: 13 g kg-1; areia 690 g kg-1 ; calda: 70 g kg-1; Argila: 240 g kg-1. Uma
porção de cada solo teve seu pH ajustado para pH 6,0 por incubação por 30 dias com calcário
dolomítico (CaO: 29%, MgO: 19% e PRNT: 100%), conforme recomendado pela Comissão de
Química e Fertilidade do Solo (CQFS-RS/SC) (2016).
O solo foi mantido com umidade referente à capacidade de campo (CC) sendo 34% para
o Argissolo e 36% para o Nitossolo, sendo utilizados 8 kg de solo em cada vaso. Para cada vaso
o solo foi espalhado sobre uma lona plástica e misturados manualmente os dejetos previamente
homogeneizados e peneirados em peneira com malha de 2 mm.
Cada tratamento recebeu também uma cultura teste para avaliar o efeito de raiz na
agregação do solo e teor de carbono orgânico em relação aos que não receberam. As plantas
cultivadas foram feijão (variedade Uirapuru) e milho (Pioneer 30F53), ambas cultivadas
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durante 45 dias cada uma (respectivamente). Foram mantidas três plantas por vazo durante o
período do experimento (3 meses), tanto no cultivo do feijão quanto no cultivo do milho.
As avaliações de solo foram realizadas em amostras retiradas do centro do vaso.
Avaliou-se a estabilidade de agregados (diâmetro médio ponderado-DMP) entre 3 mm e 2 mm,
de acordo com a metodologia de Kemper e Chepil (1965); carbono orgânico total (COT),
conforme metodologia descrita por Tedesco et al. (1995); carbono orgânico particulado (COP),
conforme metodologia descrita em Cambardella e Elliott, 1992) e após o fracionamento, as
amostras foram secas a 60 ºC, moídas em gral de porcelana e analisadas quanto ao teor de
carbono pelo método descrito anteriormente.
Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F considerando modelo
inteiramente casualizado, avaliando os componentes fatoriais (tipo de solo, dose de dejetos
líquido de suínos e presença ou ausência de plantas), com comparação de médias pelo teste “t”
(p<0,05).

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra a análise de variância ocorrida nas variáveis COT, COP e DMP para
os efeitos do DLS, tipo de solo, presença ou ausência de plantas no vaso e interação. A aplicação
de dejetos não alterou nenhuma das variáveis estudadas. Houve efeito significativo de solo para
as variáveis COP e DMP e efeito da cultura para a variável DMP.
O cultivo de plantas não alterou os teores de COT e de COP (Tabela 2). O DMP teve
influência do tipo de solo, sendo maior no Nitossolo que no Argissolo (Tabela 2). Referente à
presença de plantas no vaso, verificou-se maior DMP nos vasos com plantas em relação aos
vasos sem plantas.

Tabela 1: Resultado da análise de variância com valores de P>F para efeito de doses de dejetos
líquidos de suínos, tipo de solo, cultura e interação (dejeto x solo x cultura). COT: Carbono
orgânico total; COP: Carbono Orgânico Particulado; DMP: Diâmetro Médio Ponderado.
Fator variação
Dejeto
Solo
Cultura
Interação

COT
0,2246
0,0766
0,4650
0,0877

COP
0,050
<,0001
0,1522
0,5708

DMP
0,1377
0,0071
<0,0001
0,3523
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Tabela 2: Teores de carbono orgânico total (COT) e carbono orgânico particulado (COP) sob
efeito de doses de dejetos líquidos de suínos tipo de solo e cultura.
Fator

COT (g kg-1)

COP (g kg-1)

DMP(mm)

Tipo de solo
17,2 a
4,1 b
17,8 a
47,6 a
0,6
4,1
3
Doses de dejeto líquido (m ha-1)
0
17,2 a
24,4 a
50
17,3 a
26,0 a
100
17,5 a
24,5 a
200
18,1 a
28,4 a
DMS
1,2
7,8
Cultura
Com planta
17,7 a
27,4 a
Sem planta
17,4 a
24,3 a
DMS
0,6
4,1
DMS: diferença mínima significativa.
Argissolo
Nitossolo
DMS

2,24 b
2,43 a
0,1
2,3ª
2,2ª
2,3ª
2,4ª
0,2
2,5ª
2,1b
0,1

A produção de massa seca de milho foi alterada pela aplicação de dejetos líquidos de
suínos (Tabela 3), aumentando conforme o aumento da dose de dejeto. Por outro lado, a massa
seca de feijão não foi alterada pelas diferentes doses de adubo orgânico. A testemunha sem
dejeto teve menor produção de massa seca, enquanto os tratamentos com crescentes doses não
mostraram diferenças entre si.

Tabela 3: Produção de massa seca de plantas de feijão e milho sob efeito de doses de dejetos
líquidos de suínos e tipo de solo.
Fator
Argissolo
Nitossolo
0
50
100
200

Massa seca feijão (g)
Solo
46,8 a
39,3 b
Dose de dejeto líquido (m3 ha-1)
25,7 b
49,1 a
48,7 a
48,7 a

Massa seca milho (g)
47,9 a
24,2 b
28,5 c
31,4 bc
39,9 ab
44,1 a
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DISCUSSÃO
O curto período de condução do experimento, mostrou que as e as mudanças no teor de
carbono no solo motivadas pela adição de estercos é um processo demorado. Porém, mesmo
não havendo diferenças estatísticas, é perceptível a tendência de aumento do carbono de acordo
com o aumento nas doses de dejetos (Tabela 2). Arruda et al. (2008) também não observaram
aumento nos teores de carbono em Latossolo após nove anos de aplicação de doses elevadas de
dejetos suínos (200m-3) em condição de campo.
Os teores de COT e COP (Tabela 2) não foram alterados pelo cultivo de plantas, isso
confirma a necessidade de um período maior de condução do experimento para efetivamente
se observarem os efeitos positivos, da presença de plantas nos teores de carbono orgânico do
solo.
Observa-se que o curto período de experimento mediante a ação dos dejetos e a presença
de plantas não foi suficiente para aumentar o tamanho de agregados (Tabela 2), uma vez que o
solo foi previamente desagregado e passado em peneira com malha de 3 mm e os DMP
observados em ambos os solos ficaram abaixo desse tamanho.
O nitrogênio presente no DLS e ao fato de a cultura do milho ser mais exigente nesse
nutriente em relação ao feijão explicam a alteração na massa seca de milho com a aplicação de
DLS. Cereta et al. (2005) também observaram aumento na produção de massa seca das culturas
de milho, aveia preta e nabo forrageiro em rotação sob adubação orgânica com DLS tanto no
primeiro quanto no segundo ano de experimento. Os autores também observaram que o
aumento da dose de 50 para 100 m3 ha-1 proporcionou incremento de 8,4g, e o aumento para
200 m3 ha-1 resultou em aumento de 4,2g na massa seca produzida.

CONCLUSÃO
A aplicação de doses de dejetos líquidos de suínos não aumentou os teores de carbono.
O maior DMO e COP ocorreram no solo argiloso. Os efeitos do uso de resíduos orgânicos sobre
a agregação e no teor de carbono devem ser avaliados por um período mais longo.
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RESUMO
O presente estudo visa uma análise da produção científica mundial sobre dados legados de
solos. A bibliometria é um método de análise quantitativa para a pesquisa científica, os dados
elaborados mensuram a contribuição do conhecimento científico derivado das publicações em
determinadas áreas. Para elaboração do presente trabalho fez-se o uso de uma metodologia
descritiva, quantitativa, bibliográfica e documental, além de ser caracterizado como um estudo
bibliométrico, utilizando-se das bases de pesquisa científica Web of Science e Scopus. Os
resultados demonstraram que foram realizados 1.060 estudos relacionados à utilização de dados
legados de solos, com início em 1994 até o presente momento, o que evidencia o potencial de
reutilização de dados legados de solos, porém torna-se necessário a disponibilização de
informações precisas e de livre acesso.
Palavras-chave: Bibliometria, pesquisa científica, Scopus, Web of Science.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION ON LEGACY SOIL
DATA BASED ON SCIENTIFIC DATABASES

ABSTRACT
The present study aims at an analysis of the world scientific production on legacy soil data.
Bibliometrics is a method of quantitative analysis for scientific research, the data elaborated
measure the contribution of scientific knowledge derived from publications in certain areas. For
the preparation of the present work a descriptive, quantitative, bibliographical and documentary
methodology was used, being characterized as a bibliometric study, using the bases of scientific
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research Web of Science and Scopus. The results showed that 1,060 studies were conducted
related to the use of legacy soil data, starting in 1994 to date, which shows the potential for
reuse of legacy soil data, but it is necessary to provide accurate and free access
Keywords: Bibliometrics, scientific research, Scopus, Web of Science

INTRODUÇÃO
Os dados legados do solo surgem da pesquisa tradicional do solo e consistem nas
informações já disponíveis sobre solos, sejam mapas ou perfis, obtidos por levantamentos
convencionais prévios (BUI; MORAN, 2001; SARMENTO, 2015; LAGACHERIE, 2008).
Muitos países consideram como dados representativos, seja como dados básicos de entrada de
procedimentos para o mapeamento digital de solos ou como conjunto de validação dos dados
(CARRÉ et. al., 2007; LAGACHERIE, 2008, SULAEMAN et. al., 2013).
A reutilização dessas informações juntamente de dados auxiliares (por exemplo,
imagens SRTM, etc) se tornam cada vez mais interessantes no mapeamento digital de solos em
escalas intermediárias, especialmente em ambientes com poucos dados (KROL, 2008) ou com
pouco recurso para novos levantamentos. Além do valor intrínseco na utilização desses dados,
atribui-se maior destaque às novas informações que esses dados podem produzir
(SARMENTO, 2015).
Os dados legados de solos são compostos por informações presentes nos conhecimentos
gerados em tempos pretéritos. Um exemplo disso são os levantamentos convencionais de solos,
que prioriza a descrição de perfis e geração dos mapas, realizados por inúmeras instituições
utilizando de métodos, padrões, escalas e sistemas de classificação divergentes e encontram-se
distribuídos em diferentes fontes bibliométricas. Entretanto, não se tem o conhecimento que
exista um estudo com o levantamento de estudos de dados legados de solos no âmbito
internacional e nacional.
A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística para medir índices de produção e
disseminação do conhecimento, possibilitando o acompanhamento do estado da ciência e
tecnologia. Tal avaliação da produção científica, importante para o reconhecimento dos
investigadores junto da comunidade científica, é feita através da aplicação de diversos
indicadores bibliométricos, que se dividem em indicadores de qualidade, importância e
impactos científicos (SANTOS; KOBASHI, 2009).
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Desta forma, este trabalho fundamenta-se na necessidade de caracterizar a produção
científica em dados legados de solos no Brasil e no mundo. Nesse contexto, o objetivo deste
estudo foi caracterizar a partir de um conjunto de indicadores bibliométricos, a produção
científica sobre dados legados de solos para o Brasil e o mundo, no período de 1994 a 2018,
nas bases de dados Scopus e Web of Science, a fim de identificar características e peculiaridades
possibilitando a previsão de tendências de crescimento nessa área do conhecimento.

METODOLOGIA
No presente estudo foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scopus e Web of
Science, onde foram avaliados todos os registros de produção científica de artigos e revisões
bibliográficas no mundo a partir de consulta nas áreas ligadas a ciências agrárias. A revisão
bibliométrica foi fundamentada a partir da pesquisa do termo “soil legacy data”, bem como em
termos sinônimos da mesma.
A busca foi realizada em fevereiro de 2019, abordando o período de 1994 a 2018. A
referente análise bibliométrica foi realizada no software R (R CORE TEAM, 2019) por meio
do pacote adicional Bibliometrix, uma ferramenta auxiliar para análises abrangentes de
mapeamento científico. Adicionalmente foram instalados os seguintes pacotes: dplyr,
factoextra, factominer, ggplot2, igraph, matrix, rscopus, snowballc, stringr e devtools. A
construção da matriz para análise foi realizada através dos seguintes comandos:
library("bibliometrix")
Dscopus1 <- readFiles (file = "scopus1.bib")
Dwos1 <- readFiles (file = “webofscience1.bib”)
scopuscollectio1 <- convert2df(Dscopus1, dbsource = “scopus”, format = “bibtex”)
isicollectio1 <- convert2df(Dwos1, dbsource = “isi”, format = “bibtex”)
ScWos <- mergeDbSources (isicollectio1, isicollectio2, scopuscollectio1, scopuscollectio2,
remove.duplicated=TRUE)
results <- biblioAnalysis (ScWos, sep = ";")
S = summary (object = results, k = 20, pause = TRUE)
Como resultado final, o pacote Bibliometrix gera tabelas e gráficos referentes a toda
bibliometria da análise, o que contribui para futuras análises e refinamento da pesquisa.
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RESULTADOS
Foram analisados 1.060 trabalhos científicos que atenderam aos critérios de busca, onde
foram desconsiderados os trabalhos duplicados, sendo 790 (72,48%) artigos publicados em
periódicos acadêmicos, 115 (10,55%) de boletins técnicos para utilização destes, 64 em livros
(5,87%) e 93 (8,53%) deles das demais produções científicas, como revisões bibliográficas,
notas científicas, entre outros. Na figura 1 é possível observar a evolução anual da produção
científica mundial sobre dados legados de solos nas bases Web of Science e Scopus.

Figura 1. Evolução ao longo dos anos da produção científica mundial sobre dados legados de
solos.
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A figura 2 apresenta dados referentes a frequência absoluta de publicações científicas
internacionais, com destaque para os 10 países que mais publicaram. Observa-se que Austrália,
Estados Unidos e França foram os países com maior quantidade de artigos publicados em
relação aos demais.
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Figura 2. Cenário mundial de publicação científica sobre dados legados de solos.
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DISCUSSÃO
Por meio da análise bibliométrica efetuada foi observado significativo aumento no
número de publicações referentes a dados legados de solos nos últimos 10 anos, com maior
destaque para o ano de 2014. A primeira produção científica foi de 1994 denominado “Spatial
patterns of soil organic carbono in the contiguous United States” de autoria Jeffrey S. Kern,
publicado na revista Soil Science Society of America Journal, a qual é considerada Qualis
Capes A1 e A2 para as áreas de engenharias e ciências agrárias, respectivamente (KERN, 1994).
Observa-se na Figura 2 que no ranking a Austrália é o país que mais publica, com um
total de 119 artigos publicados, seguido pelos Estados Unidos com 86 e o Brasil encontra-se
em 6º lugar com 42 artigos, atrás da China (46 artigos), Holanda (62 artigos) e França (66
artigos). Resultados similares foram obtidos em análise bibliométrica realizada por Mao et al.
(2018) onde os autores buscaram dados sobre remediação do solo e a China, Estados Unidos e
Espanha foram os países que apresentaram maior quantidade de trabalhos publicados sobre o
tema.
Países como Austrália (Soil and Landscape Grid of Australia), Estados Unidos (USA
National Cooperative Soil Survey) e Holanda (HARTEMINK; SONNEVELD, 2013) possuem
programas governamentais que apoiam levantamentos de solos, os quais facilitam o acesso e
utilização de dados legados (SAMUEL-ROSA et al., 2019). Já no Brasil mapas legados de solos
com nível mais detalhado são escassos, e muitas regiões possuem apenas informações
generalizadas, o que dificulta a reutilização dos dados sobre solos.
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De acordo com Silvero (2018) outro fator que limita a utilização de dados legados
consiste nas fontes de dados secundárias utilizadas por pedólogos em mapeamentos, como
fotografias aéreas e da topografia local, as quais vêm sendo substituídas por produtos de
sensoriamento remoto, modelos digitais de elevação e variáveis geomorfométricas. No entanto
Samuel; Joseph (2015) destacam a importância de utilizar informações pedológicas em
conjunto com outras, em favor de técnicas modernas para obtenção de mapas e informações
dos solos com maior acurácia.

CONCLUSÃO
Fica evidente o potencial de reutilização de dados legados de solos no Brasil, porém
torna-se necessário a disponibilização de informações precisas e de livre acesso, conforme
observado em países como Austrália, Estados Unidos e Holanda.
O desenvolvimento de bases de dados sobre solos proporciona futuras contribuições ao
Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, a criação do Sistema Universal de Classificação
do Solo e a construção de sistemas inteligentes de recomendação de fertilizantes, o que favorece
sistema produtivos mais sustentáveis e ecologicamente corretos, com menores perdas de
nutrientes e maior conservação dos recursos naturais,
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo analisar e quantificar a presença de bactérias indicadoras de de
coliformes totais. Foram analisadas trinta amostras de alface (Lactuca sativa L.), totalizando
dez amostras de cada cultivo, sendo esses cultivos convencional, hidropônico e orgânico. Estas
amostras foram provenientes de três locais: de uma feira com produtos convencionais, de uma
feira com produtos orgânicos certificados e de um estabelecimento comercial, todos localizados
no município de Erechim – RS durante o primeiro trimestre de 2014. Para a avaliação da
qualidade das hortaliças foram feitas diluições decimais em sequência até uma atingir uma
concentração de 10-3. A técnica utilizada foi do Número Mais Provável (NMP/g) com a
fermentação da lactose, por meio da técnica dos tubos múltiplos. O presente trabalho abordou
duas fases distintas: a fase do teste presuntivo para a avaliação dos coliformes totais e a do teste
confirmativo, determinando a população de coliformes totais. Do total de 15 amostras
analisadas, observou-se que 60% das amostras de alface convencional, 20% das amostras de
alface orgânico e 40% das amostras de alface hidropônico estavam contaminadas por
coliformes totais, apresentando-se fora dos padrões permitidos pela legislação vigente.
Considerando estes resultados constatou-se uma baixa qualidade higiênico-sanitária nas
análises, fazendo com que o consumidor fique diretamente exposto a uma contaminação pela
ingestão de hortaliças aparentemente saudáveis.
Palavras-chave: Contaminação. Coliformes totais. Lactuca sativa L
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MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF LETTUCE GROWN IN DIFFERENT FORMS
OF CROPS TITLE IN ENGLISH

ABSTRACT
This study aimed to analyze and quantify the presence of bacterial indicators of total coliforms.
Thirty samples of lettuce (Lactuca sativa L.) were analyzed, totaling ten samples of each crop,
these being conventional, organic and hydroponic crops. These samples were from a fair of
conventional and organic producers, as well as a business establishment in the municipality of
Erechim - RS during the first quarter of 2014. For assessing the quality of vegetables decimal
dilutions were made in sequence until one reaches a concentration of 10 -3. The technique used
was the Most Probable Number (MPN / g) with lactose fermentation by means of the technique
of the multiple tubes. This study addressed two distinct phases: the phase of the presumptive
test for the assessment of total coliforms, determining the population of total. Out of the 15
samples analyzed, observed - that 60% of the samples of conventional lettuce, 20% of samples
of organic lettuce and 40% of hydroponic lettuce samples were contaminated by total coliforms,
with - if allowed by legislation outside the existing standards. Considering these results
observed - a lower hygienic - sanitary quality in the analysis, so that the consumer is directly
exposed to contamination from apparently healthy intake of vegetables.
Keywords: Contamination. Total coliforms. Lactuca sativa L.

INTRODUÇÃO
A alface caracteriza-se por ser a sexta hortaliça em importância econômica e oitava em
termos de volume produzido no Brasil, sua forma de comercialização predominante é in natura
e com desenvolvimento de novas técnicas agronômicas permite que ocorra o fornecimento
destas hortaliças, com qualidade durante o ano todo (BOBCO, et al., 2011).
O consumo de hortaliças tem aumentado gradativamente e este aumento pode estar
relacionado com o crescimento populacional fazendo despertar o interesse dos consumidores
por alimentos mais saudáveis, devido à preocupação com a saúde e bem-estar. Sendo assim,
esta atividade tem sido apontada como uma excelente alternativa para a agricultura brasileira,
principalmente para a agricultura familiar. Devido ao aumento do consumo, acresce também a
busca para a diversificação de mercado. Dessa maneira o cultivo da alface vem sendo praticado
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na forma tradicional, hidropônica e orgânica, que apresentam características diferenciadas na
produção, podendo influenciar nas propriedades desta hortaliça (SANTANA, et. al. 2006).
Contudo, mesmo com diferentes métodos de cultivos o consumidor não está isento de se deparar
com situações indesejáveis, como, por exemplo, hortaliças com péssima qualidade sanitária.
A ausência de condições sanitárias em áreas rurais e urbanas favorece a contaminação
das olerícolas, transformando-as em veículos de transmissão de patógenos. Tal contaminação
pode ocorrer desde o plantio até o processamento, bem como na comercialização e consumo de
tais alimentos (RODRIGUES, 2007). As razões destes acontecimentos são devidas ao fato de
que estes alimentos ficam diretamente expostos ao meio. Dessa forma a contaminação por
bactérias, fungos e vírus ocorrem o tempo todo.
As hortaliças comercializadas em uma feira do produtor convencional e orgânica e em
um estabelecimento de Erechim – RS procedem na grande maioria, das pequenas propriedades
rurais localizadas no interior do município. Estas podem estar servindo como veículo
transmissor de microrganismos patogênicos ao homem, por estar em contato frequente com
contaminantes presentes no solo e na água e assim proporcionar o desenvolvimento e
sobrevivência dos mesmos, desencadeando intoxicações e infecções.
O presente trabalho teve por objetivo analisar e quantificar a presença de bactérias
indicadoras de coliformes totais. A partir dos dados gerados, recomendar e sugerir uma forma
de utilização e conservação de modo que se posso influir significativamente na qualidade da
hortaliça consumida pela população local.

METODOLOGIA
As amostras de alfaces in natura foram provenientes de duas feiras de produtores rurais,
sendo que cada coleta era efetuada em um “box” diferente e em um supermercado, ambos
localizados no município de Erechim – RS. As amostras foram acondicionadas individualmente
em suas embalagens originais, sem contato manual e mantidas sob refrigeração por no máximo
24 horas.
As hortaliças foram escolhidas ao acaso e no mesmo período de tempo, as amostras de
alfaces foram pés inteiros, independentes do tamanho e do peso. As coletas foram realizadas no
primeiro trimestre de 2014, sendo duas coletas em cada local, 10 amostras de cada cultivo,
sendo eles convencional, orgânico e hidropônico, totalizando 30 amostras. Após a coleta as
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hortaliças foram encaminhadas para o laboratório da Escola Estadual Érico Veríssimo, onde se
realizou as análises microbiológicas para a presença de coliformes totais. Na análise
microbiológica para avaliar a qualidade das hortaliças, utilizou-se a técnica do NMP (Número
Mais Provável) com a fermentação da lactose, por meio da técnica dos tubos múltiplos de
acordo com Silva; Junqueira e Silveira (1997).
Compreendendo duas fases distintas: a fase do teste presuntivo na qual se utilizou o
caldo (LST - Vetec) e para o teste confirmativo o caldo (EC - Merck) e o (BGBL - Vetec), para
determinar a população de coliformes totais.
As técnicas descritas foram utilizadas para a cultura da alface, sendo possível através
destas obter uma média de coliformes totais e fecais presentes em diferentes cultivos desta
hortaliça e também verificar se as mesmas estavam dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação.

RESULTADOS
Os resultados das análises de coliformes totais (NMP/g), nas hortaliças comercializadas
em três locais diferentes do município de Erechim – RS estão representados nas tabelas 1. Em
todas as amostras analisadas, foi encontrado presença de coliformes totais. Em 40% delas os
valores estão acima do que é permitido pela ANVISA, que determina valores máximos de 100
100 NMP/g.
A alface proveniente do sistema convencional foi a que apresentou maior porcentagem
de coliformes totais, em 60% das amostras os valores estavam acima do permitido, onde os
valores variam de 2400 a 805 NMP/g. Nas alfaces hidropônicas, 40% das amostras analisas
estavam com os valores acima de 100 NMP/g. E nas alfaces orgânicas 20% das amostras
apresentaram valores fora do padrão.
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Tabela 1: Distribuição de frequência de coliformes totais (NMP/g) contaminantes em amostras
de alfaces, segundo diferentes sistemas de cultivo, comercializados em duas feiras e um
supermercado da cidade de Erechim (RS), no primeiro trimestre de 2014.
Análise de Coliformes Totais (NMP/g)
Amostras
Alface convencional
Alface orgânica
Alface hidropônica
2400
1
2400
4
3
2
3
5
6
3
4
805
1602
4
805
6
5
5
805
3
Medias
803,4
164,6
803,2
Padrão Anvisa
Máximo 100 NMP/g
DISCUSSÃO
Em todos os cultivos analisados verificou-se que as concentrações de coliformes totais
foram superiores as de coliformes fecais, o que evidência que não está sendo realizada de
maneira correta a higiene–sanitária destas hortaliças.
Oliveira et al., (2006), analisaram alfaces provenientes de feiras livres da cidade de Belém
– (PA) e constaram que todas as amostras colhidas apresentaram os valores máximos de
coliformes totais. Em um estudo realizado por Santana et al., (2006), todas as amostras de alface
apresentaram contagem de coliformes totais mostrando-se em desacordo com os padrões
microbiológicos ideais para o consumo humano.
Franczak; Gaio e Cichota (2012) avaliaram no município de Erechim – (RS) 12 amostras
de alface, sendo que 25 % das amostras provenientes da feira do produtor estavam fora do
padrão estabelecido. As amostras provenientes de estabelecimentos comerciais estavam dentro
do padrão exigido pela legislação.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que 60 % das amostras de alface
convencional, 20 % das amostras de alface orgânico e 40 % das amostras de alface hidropônico
apresentavam contaminação por coliformes totais, confirmando uma baixa qualidade higiênico
sanitária, expondo o consumidor a uma contaminação pela ingestão de hortaliças supostamente
saudáveis.
A partir deste estudo sugere-se que se desenvolva um programa de educação sanitária para
produtores, comerciantes, manipuladores e consumidores de hortaliças no município de
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Erechim – RS. Além de fortalecer o sistema de vigilância sanitária com a legislação adequada,
intensificar as análises da qualidade da água utilizada no município de Erechim – RS para que
se minimizem os dados causados pelas águas de irrigação e no sistema hidropônico.
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RESUMO
O Própolis é um material resinoso produzido pelas abelhas para defender a colmeia. Elas
produzem este material para isolar a colmeia do ambiente externo, vedando frestas para evitar
a entrada de vento, água e eventuais invasores. Este estudo buscou verificar o potencial
antimicrobiano do própolis. Foi realizada a análise do potencial antimicrobiano de dois extratos
alcoólicos de própolis pelo método de difusão em ágar, através de poços frente aos patógenos
Enterococcus faecalis e Candida albicans). O extratos foram deixados em dessecadores para
acelerar a volatilização do álcool. Em seguida, o produto da extração foi diluído na proporção
de 1 mg/ml e foram realizados ensaios de difusão em ágar, em triplicata. A amostra “A”
apresentou inibição moderada para o patógeno E. faecalis, com halo de inibição médio de 4.3
± 1.2 mm, inferior ao fármaco de referência (21.3 ± 1.5 mm). A amostra “B” não apresentou
potencial antimicrobiano. As amostras A e B são do mesmo meliponário, coletados em épocas
diferentes. A amostra “A” foi coletada na estação da seca e a amostra “B” foi coletada na
estação chuvosa. A diferença entre as amostras provavelmente ocorreu devido à sazonalidade
da oferta de recursos florísticos associados ao própolis.
Palavras-chave: Própolis, Abelha nativa, Abelha sem ferrão, Antimicrobianos
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PREMILINARY ANALISIS OF ANTIMICROBIOLOGICAL ACTVIVITY OF
KOEMAPANI (STINGLESS BEE Scaptotrigona sp.) PROPOLIS

ABSTRACT
Propolis is a resinous material produced by bees to defend the hive. They produce this material
to isolate the hive form the external environment, they use it to seal gaps to evitate water, wind
and eventual invaders entrance. The aim of this study was to verify the antimicrobial activity
of propolis. In this study was realized the analisis of two samples of propolis extract using the
method of agar diffusion well-variant to verify the antimicrobial activities in the organisms
Enterococcus faecalis and Candida albicans. The extracts were put on dryers to accelerate
alcohol volatilization. Then the extraction product were diluted at 1 mg/ml proportion and
samples were tested in triplicate. Sample “A” inhibited moderately the pathogenic bactéria E.
faecalis, presenting 4.3 ± 1.2 mm of average inhibition halo, less efficient than the reference
drug (21.3 ± 1.5 mm). Sample “B” didn’t presented antimicrobial activity. Samples A and B
were collected at the same location, although in different seasons. Sample “A” was collected at
dry season and B at rainy season. The differences presented by the samples responses probably
occurred due to seasonal offer of floristic resources associated with propolis composition.
Keywords: Propolis, Native bees, Stingless Bees, Antimicrobials.
INTRODUÇÃO
O própolis é um material resinoso produzido pelas abelhas para defender a colmeia. Elas
produzem este material para isolar a colmeia do ambiente externo, vedando frestas para evitar
a entrada de vento, água e eventuais invasores (GHISALBERTI, 1979; MARCUCCI, 1996).
Sua composição, majoritariamente de resinas de origem vegetal, varia de acordo com a
espécie produtora, condições ambientais e da colônia e principalmente com a composição e a
sazonalidade da oferta de recursos florísticos, apresentando coloração que vai de amarelo claro
a marrom escuro (DUTRA et al, 2008; MANRIQUE & SANTANA, 2008; BURDOCK, 1998).
Apesar de suas diferenças de composição, possuem em geral cerca de 50% de resina ou
bálsamo vegetal, 30% de Cera, 10% de óleos essenciais de substâncias aromáticas, 5% de pólen
e 5% de outras substâncias como matéria orgânica (CIRACINO, 1987; MONTI et al, 1983)

226

Nas colônias de abelhas indígenas sem ferrão, chamadas de meliponíneos, o própolis
serve também para construção de outras estruturas essenciais à colmeia, como os tubos de
entrada, favos de cria, lamelas de invólucro e potes de alimento (ARAÚJO, 2013).
Nessas estruturas a composição se difere à apresentada pelo própolis que tem por função
o isolamento da colmeia, apresentando composições diferentes de cera, óleos vegetais, barro e
outros componentes alimento (ARAÚJO, 2013).
O própolis de abelhas nativas apresenta potencial no desenvolvimento de compostos
farmacológicos com propriedades antimicrobianas, anticancerígenas, anti-inflamatórias e
antioxidantes, apesar disso existem poucos estudos realizados (SANCHES et al, 2017)
Diante da grande diversidade de características apresentadas pelo própolis associadas
ao local de origem espécie produtora e a escassez de estudos com própolis de meliponíneos,
este estudo busca analisar uma amostra de própolis produzida pela abelha Koemapani
(Scaptotrigona sp.) em Tunuí, Terra Indigena Alto Rio Negro, Município de São Gabriel da
Cachoeira.
Foram realizados ensaios para analisar o potencial antimicrobiano do extrato de
própolis. O potencial antimicrobiano de duas amostras de extrato de própolis foi avaliado
através do ensaio de difusão em ágar em poços.
Este ensaio permitiu quantificar o potencial de inibição do desenvolvimento de dois
patógenos semeados em meio de cultura com ágar. Os organismos patogênicos selecionados
foram Enterococcus faecalis e Candida albicans, uma bactéria gram negativa e uma levedura,
respectivamente.
METODOLOGIA
Análise do potencial antimicrobiano do extrato de própolis
Esta análise foi realizada visando avaliar o potencial antimicrobiano do extrato
comercial de própolis de Koemapani. Foram utilizadas de 2 amostras de lotes diferentes, a
amostra A, cujo lote foi produzido em julho de 2017 e a amostra B, cujo lote foi produzido em
janeiro de 2018.
As amostras foram testadas em relação a um patógeno bacteriano (Enterococos fecalis)
e um patógeno fúngico (Candida albicans).
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Foi escolhido o método de difusão em ágar através de poços, em que foi avaliado o halo
de inibição antimicrobiano para as duas amostras do extrato e para os controles positivos com
antibióticos e negativos com água e DMSO a 10%.
A amostra mais antiga, extraída em julho de 2017, foi identificada como amostra “A” e
a mais recente, extraída em fevereiro de 2018, como amostra “B”.

Preparação do extrato
O álcool possui ação antimicrobiana, portanto para a realização dos ensaios foi
necessário extrair o solvente (álcool etílico) do extrato de própolis. O procedimento consistiu
em acelerar o processo de volatilização do álcool.
Primeiramente as amostras do extrato foram refrigeradas para separar a fase alcoólica
(que se mantém líquida no congelador) da fase aquosa (que congela). A fase alcoólica foi
transferida para frascos de penicilina vazios e levadas para um dessecador de vidro.
Em seguida, os frascos foram levados para um dessecador de vidro, onde permaneceram
por 5 dias. Devido ao extenso tempo de extração do álcool, as amostras foram levadas à um
fluxo de nitrogênio, gás inerte, que atuou circulando a lâmina de ar em contato com a amostra,
auxiliando na volatilização do solvente.
Após a volatilização do álcool os extratos foram diluídos. O própolis é insolúvel em
água, portanto foi necessário diluí-lo em de dimetil sulfóxido (DMSO). Foi colocado 1mg do
extrato em 0,1 ml de DMSO. Após a solubilização do própolis foi adicionado 0,9 ml de água
destilada. Assim se obteve uma diluição dos extratos à proporção de 1 mg/ml (10% DMSO,
90% água destilada)

Ativação dos patógenos e preparaçao do inóculo
Os microorganismos E. fecalis e C. albicans utilizados fazem parte do acervo
microbiológico

do

LabMicrA

(Laboratorio

de

Bioensaios

e

Microrganismos

da

Amazônia/UFAM). Eles foram reativados em meio de cultura líquido (pré-inoculo) a partir do
método de suspensão direta, calibrada visualmente comparando-se a turbidez do inóculo com
uma solução padrão da escala Mcfarland 0,5 que corresponde a aproximadamente 1,5 x 108
UFC/mL.
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A preparação do inóculo de cada patógeno foi realizada através da suspensão
microbiana padrão equivalente à 0,5 da escala Mcfarland, que corresponde a aproximadamente
1,5 x 108 ufc/ml. Esta foi realizada a partir do método de suspensão direta, calibrada
visualmente comparando-se a turbidez do inóculo com uma solução padrão Mcfarland 0,5.

Montagem dos ensaios
Os ensaios foram realizados em placas de petri de 90 mm, com meio de cultura Mueller
Hinton (MH) utilizado para bactéria e meio Saboraud (Sab) para levedura. A montagem foi
realizada em triplicata (3 x placas para cada patógeno). Os patógenos foram semeados através
do espalhamento em superfície de 50 μl do inóculo.
Nos poços foram depositados 50 μl das soluções do extrato a e b de própolis e dos
controles negativos e positivos a uma concentração de 1mg/ml. Para o controle positivo foram
utilizados ampicilina para E. faecalis e fluconazol para C. albicans e para o controle negativo
foi utilizado água destilada.
Em seguida os ensaios foram cultivados por 24 h em uma estufa à 37º C. Após esse
período os halos de inibição foram mensurados.
RESULTADOS
Na análise dos extratos de própolis, o extrato A demostrou atividade antibacteriana (E.
faecalis) com eficácia inferior à ampicilina, como é de se esperar por não ser uma substância
pura. Nenhum extrato se mostrou efetivo como antifúngico contra a levedura selecionada. Os
dados das médias dos halos de inibição estão apresentados na Tabela 1. Na figura 1 pode-se
observar a formação de um halo no poço contendo a amostra A.
TABELA 1: HALOS DE INIBIÇÃO AFERIDOS NO ENSAIO DE DIFUSÃO EM AGAR
(mm)
Tratamentos
E. fecalis
C.albicans
Extrato A
4.3 ± 1.2
0.0 ± 0.0
Extrato B
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
Fármaco de Referência
21.3 ± 1.5
16.3 ± 4.7
Água Destilada
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0
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Figura 1 – Halos de inibição observados nas análises de atividade antimicrobiana do própolis.

DISCUSSÃO
Foi demonstrado que o extrato de própolis de Scaptotrigona sp. tem potencial
antimicrobiano moderado em relação ao patógeno E. faecalis e que não possui atividade
antifúngica sobre a C. albicans.
O potencial antimicrobiano frente à E. fecalis foi observado apenas na amostra A.
Provavelmente isso se deve às diferenças de composição atribuídas aos recursos florísticos
constituintes do própolis. Como as amostras A e B foram coletadas no mesmo local, mas em
épocas diferentes há indicação que essa diferença seja consequência da oferta sazonal de
recursos florísticos utilizados pelas abelhas.
Vale informar que um estudo paralelo deste própolis evidenciou a presença de um
grande número UFCs de actinomycetos, que são os microrganismos produtores de antibióticos
e são responsáveis por 70% dos que são vendidos comercialmente.
CONCLUSÃO
São necessários estudos futuros para compreender as diferenças das respostas
encontradas frente às duas amostras de própolis, sendo necessária a caracterização química dos
extratos hidro alcoólicos para avaliar a composição.
Estudos que possam correlacionar a composição química com os recursos florísticos
utilizados pelas abelhas na composição do própolis também são importantes para conhecer as
condições que levaram a expressão dessas características nas amostras de própolis. O
levantamento florístico nas áreas de uso das abelhas e análises palinológicas podem ser
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metodologias aplicadas para dar suporte à investigação dessa correlação, além do
microbiológico para descrever a biodiversidade associada ao própolis.
A complementação dessas análises possibilitará a validação dos os métodos mais
adequados de extração para expressão do potencial de antibiose do própolis, possibilitando a
formulação de um protocolo que leve em consideração a sazonalidade e o tempo de extração
do própolis in natura.
Estas pesquisas podem ampliar as oportunidades para as cadeias de valor associadas à
meliponicultura e colaborar para a promoção do bem viver na região amazônica.
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RESUMO
Atualmente o implante dentário se constitui na primeira opção de tratamento para reabilitação
de espaços edêntulo. Impactam de forma positiva na qualidade de vida dos pacientes e
apresentam índices satisfatórios de sucesso, diretamente relacionados osseointegração. Quando
está não ocorre, pode ter sua causa relacionada ao procedimento cirúrgico, à infecção ou
questões de ordem sistêmica do pacientes. Dentre estas, merecem destaque às de causas
infecciosas, que podem levar a perda do implante ou até mesmo dos enxertos ósseos, quando
necessários. Pesquisas envolvendo novos materiais odontológicos com propriedades
regenerativas e antimicrobianas tem sido desenvolvidas, com destaque para a associação de
nanopartículas de prata à biomateriais. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi realizar
uma revisão da literatura sobre a aplicabilidade da nanopartícula de prata na implantodontia. A
busca foi realizada em janeiro de 2019, na base de dados Science Direct, utilizando como
descritores ((nanotechnology) OR (silver nanoparticle) AND (osseointegration) OR (bone
transplantion) OR (bone graft)). Foram considerados artigos pulicados nos últimos 5 anos. O
resultado da busca apontou 24.142 artigos potencialmente elegíveis. Após leitura de título e
resumo, 9 artigos foram selecionados. Os estudos apontam que as nanopartículas de prata
apresentam excelete atividade antibacteriana contra diversas bactérias, dentre elas destaque
para Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, além de contribuir para a regeneração óssea.
Assim, percebe-se um campo promissor de pesquisa clínicas aplicando o uso das nanopartículas
de prata associadas a implantes dentários e a enxertos ósseos.
Palavras-chave: Nanopartícula de prata. Implantodontia. Enxerto ósseo. Osseointegração.
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ABSTRACT
Currently the dental implant is the first treatment option for the rehabilitation of edentulous
spaces. They have a positive impact on patients' quality of life and present satisfactory success
rates, directly related to osseointegration. When it does not occur, the causes may be related to
the surgical procedure, the infection or systemic conditions of the patients. Among these, it is
worth highlighting those of infectious causes, which can lead to the loss of the implant or even
of the bone grafts, when necessary. Researches involving new dental materials with
regenerative and antimicrobial properties have been developed, with emphasis on the
association of silver nanoparticles with biomaterials. In this context, the objective of the present
study was to conduct a review of the literature on the applicability of silver nanoparticles in
implantology. The search was performed in January of 2019, in the database Science Direct,
using as descriptors ((nanotechnology) OR (silver nanoparticle) AND (osseointegration) OR
(bone transplantion) OR (bone graft). Were considered articles in the last 5 years. The search
result pointed out 24,142 potentially eligible articles. After reading title and abstract, 9 articles
were selected. The studies show that silver nanoparticles have excellent antibacterial activity
against several bacteria, among them Staphylococcus aureus and Escherichia coli, besides
contributing to bone regeneration. Thus, we can detect a promising field of clinical research
applying the use of silver nanoparticles associated with dental implants and bone grafts.
Keywords: Silver nanoparticle. Implantology.Bone graft. Osseointegration.

INTRODUÇÃO
A implantodontia é a área responsável por dar resolutividade aos problemas ocasionados
pela perda dentária (LIMA et al., 2018), com ênfase à resolução da deficiência mastigatória, do
desconforto com o uso de próteses removíveis e comprometimento estético (REIS et al., 2019).
Para a reabilitação com implantes, muitas vezes, faz-se necessário além dos implantes
o uso de enxertos para recuperar áreas de defeitos ósseos e assim, propiciar condições
favoráveis à osseointegração. Diferentes tipos de materiais estão sendo utilizados para a
fabricação de implantes dentários, com destaque aos metais, em razão do seu desempenho
mecânico e resistência à fadiga, uma vez que estes materiais serão constantemente submetidos
a cargas de tração e compressão (ALMEIDA; REIS, 2018).
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Em relação aos materiais utilizados nos enxertos ósseo estes podem ser: (a) osteogênicos
– estimulam a formação óssea pelos osteoblastos; (b) osteoindutores – induzem a diferenciação
celular em osteoblastos e condroblastos, gerando um aumento da formação óssea no sítio do
enxerto e; (c) osteocondutores – geralmente inorgânicos permitindo a formação de osso em sua
superfície a partir de um tecido ósseo existente, onde utiliza células precursoras para a
neoformação (REIS et al., 2019).
Ainda, quanto a sua origem, o enxerto pode ser: (a) autógeno -considerado o padrão
ouro por ser do próprio paciente, porém são necessárias duas cirurgias; (b) alógeno, oriundo
de banco de ossos humanos; (c)xenogênico (ossos de outras espécies, como por exemplo, osso
bovino); (d) ou aloplásticos - originário de materiais inorgânicos ou sintéticos (XU et al., 2018;
REIS et al., 2019).
Uma das principais complicações que ocorre após o implante é a infecção bacteriana
(BAI et al., 2015), a qual pode levar a perda do implante ou enxerto e resultar em uma nova
reintervenção cirúrgica (ALYAHYA; SWENNEN, 2019). Na tentativa de impedir essa
infecção, antibióticos são utilizados de forma profilática e terapêutica. Entretanto, as bactérias
estão se tornando resistentes à inúmeros antibióticos, os quais também trazem malefícios ao
paciente (GUNPUTH et al., 2018; HASAN et al., 2018).
A literatura tem reportado estudos utilizando sais e nanopartículas metálicas como
agentes

antimicrobianos

(CHÁVEZ-ANDRADE

et

al.,

2017;

DHIVYA;

AJITA;

SELVAMURUGAN, 2015; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 2015; LU et al., 2016). Sais de
prata e AgNPs se destacam como eficientes agentes contra a ação dos microrganismos, tendo
sua efetividade comprovada na área odontológica, associados a enxertos ósseos, na engenharia
de tecidos, em tratamentos de endodônticos e materiais dentários (CHÁVEZ-ANDRADE et al.,
2017; DHIVYA; AJITA; SELVAMURUGAN, 2015; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 2015;
LU et al., 2016).
Dentre os mecanismos de ação antimicrobiana das nanopartículas destacam-se: a
atração eletrostática, a adsorção e a penetração na membrana celular da bactéria. A ação das
nanopartículas também depende da composição, modificação da superfície, propriedades
intrínsecas e tipos de microrganismos (NUNES, et al., 2018; SHRESTHA;KISHEN, 2016;
YUSUF, et al., 2018). Diante do exposto, o objetivo do presente estudo realizar uma revisão da
literatura sobre a aplicabilidade da nanopartícula de prata na implantodontia.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada em janeiro de 2019 na base de dados
Science Direct, utilizando como descritor ((nanotechnology) OR (silver nanoparticle) AND
(osseointegration) OR (bone transplantion) OR (bone graft)), incluindo apenas artigos
publicados nos últimos 5 anos.
Inicialmente ao incluir apenas as palavras-chave encontrou-se um total de 54.497
artigos. Após uso do filtro (anos) restaram 24.142. Destes todos foram avaliados pelo título,
sendo então, somente 20 foram pré-selecionados para a leitura do resumo. Após análise do
resumo, ao final 9 artigos foram selecionados, conforme elucida a figura 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os estudos selecionados eram em língua inglesa, sendo 4 artigos de 2018, dois de
2017, um de 2016 e dois de 2015. Dentre os estudos selecionados, 8 discorrem sobre a
aplicabilidade da nanopartícula de prata no implante ósseo, e apenas um sobre o uso das
nanopartículas de prata em enxerto ósseo de hidrogel em maxilares de ratos.
Observou-se que as nanopartículas de prata estão sendo estudadas como eficazes
antibacterianos contra as principais bactérias causadoras de infecções pós implante, como a
Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, S. aureus, Escheria coli,
Escheria hirae e Porphyromonas gingivalis (GUNPUTH et al., 2018; HASAN et al., 2018;
DIVAKAR et al., 2017). A ação antibacteriana ocorre pelo rompimento da membrana celular
e da inibição de enzimas e da síntese de DNA (HASAN et al., 2018).
As nanopartículas de prata podem ser obtidas por método eletroquímico, decomposição
térmica e laser, sendo o mais simples e mais utilizado a redução química (GUNPUTH et al.,
2018). Nos estudos de aplicação da nanopartícula de prata ao implante dentário, estas foram
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utilizadas com nanotubos de titânio (GUNPUTH et al., 2018; CHEN et al., 2017; BAI et al
2015), quitosana (HASAN et al., 2018; DIVAKAR et al., 2017), oxido de tântalo (SARRAF et
al., 2018) e hidroxiapatita (ANDRADE et al., 2015).No estudo que aplicou a nanopartículas de
prata associada à enxertos ósseos, esta foi aplicada associada ao hidrogel, em maxila de ratos,
na qual se observou, além da ação antibacteriana contra E coli e S aureus, a regeneração óssea
(XU et al., 2018).
Ainda, merece destaque a capacidade das nanopartículas de prata de adsorção e
mineralização de proteínas que é essencialmente necessária para a adesão, proliferação e
regeneração do tecido ósseo dos osteoblastos (Hasan et al., 2018) além de não demonstrarem
citotoxidade quando associada aos implantes dentários. (CHEN et al., 2017 KAUR et al., 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da presente revisão demonstram que a nanopartícula de prata poderá ter
um papel promissor na Implantodontia, principalmente em razão de seu potencial
antimicrobiano e de contribuir com a regeneração óssea. Consequentemente, poderá sua
aplicabilidade poderá resultar na diminuição do uso antibióticos, do número de infecções, de
reintervenções cirúrgicas e perda dos implantes e/ou enxertos ósseos.
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RESUMO
Muitos ambientes aquáticos têm sofrido com a contaminação por metais tóxicos. Metais tóxicos
acumulam-se nos órgãos vitais. Neste caso, o processo é bioacumulativo e a contaminação afeta
o crescimento e as funções fisiológicas do organismo dos seres vivos. Os metais tóxicos não
sofrem biodegradação natural. Uma opção para remoção desses compostos metálicos de
efluentes industriais é a utilização do método de adsorção através de um hidrogel polimérico.
A reticulação das cadeias poliméricas origina um hidrogel insolúvel, capaz de absorver e reter
grande quantidade de água sem sofrer alteração em sua forma física. O processo de adsorção
estuda a capacidade de alguns sólidos concentrarem em suas superfícies outras espécies
contidas em meio aquoso ou gasoso, permitindo a separação de componentes nestes sistemas.
A concentração de metal adsorvida em função do tempo é representada de forma crescente,
uma vez que com o passar do tempo mais metal é adsorvido. São realizados testes de
intumescimento no hidrogel que será utilizado na adsorção para saber qual sua capacidade de
absorver água para determinação do tempo de equilíbrio do material e qual concentração é
possível ser retida.
Palavras-chave: hidrogel polimérico, adsorção, metal.

APPLICATION OF HYDROGELS FOR THE TREATMENT OF EFFLUENTS
CONTAINING TOXIC METAL

ABSTRACT
Many aquatic environments have suffered from contamination by toxic metals. Toxic metals
accumulate in vital organs. In this case, the process is bioaccumulative and the contamination
affects the growth and physiological functions of the organism of living beings. Toxic metals
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do not undergo natural biodegradation. An option for removal of these metal compounds from
industrial effluents is the use of the adsorption method through a polymeric hydrogel. Crosslinking of the polymer chains results in an insoluble hydrogel, capable of absorbing and
retaining large amounts of water without altering its physical form. The adsorption process
studies the ability of some solids to concentrate on their surfaces other species contained in
aqueous or gaseous media, allowing the separation of components in these systems. The
concentration of adsorbed metal as a function of time is increasingly represented, since with the
passage of time more metal is adsorbed. Swelling tests are performed on the hydrogel that will
be used in the adsorption to determine its ability to absorb water to determine the material's
equilibrium time and which concentration can be retained.
Keywords: polymer, hydrogel, adsorption, metals.

INTRODUÇÃO
A água é utilizada diariamente em vários processos industriais. Em algumas aplicações
não há diretamente o consumo de água (incorporação no produto final), como por exemplo em
uma lavanderia industrial ou frigorífico. Assim, a água pode participar de um determinado
processo e, depois, se tornar componente de efluente. Após tratamento adequado, um efluente
pode ser destinado para um corpo receptor apropriado. Porém, nem sempre o processo de
tratamento é eficaz, e o descarte incorreto causa a contaminação de ambientes aquáticos. Com
isso, o meio ambiente sofre impacto ambiental, principalmente, devido à contaminação de
recursos hídricos por metais tóxicos, presentes em efluentes industriais, tais como efluentes de
bateria, curtume, mineração, entre outros (FACCHI, 2018).
Muitos ambientes aquáticos têm sofrido com a contaminação por metais tóxicos. Metais
tóxicos acumulam-se nos órgãos vitais. Neste caso, o processo é bioacumulativo e a
contaminação afeta o crescimento e as funções fisiológicas do organismo dos seres vivos. Os
metais tóxicos não sofrem biodegradação natural.
De acordo com Volesky (2001), a contaminação de ambientes aquáticos com os metais
cádmio, chumbo, mercúrio, cromo, cobalto, cobre, níquel, zinco e alumínio, tem causado sérios
problemas ambientais, devido a toxicidade destas espécies. A contaminação do meio ambiente
pode ocorrer via processo de fundição e refinação do minério. Outra via de contaminação ocorre
por meio dos resíduos industriais não gerenciados de forma correta nos aterros sanitários e,
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também, por meio de atividades agrícolas (fertilizantes podem conter metais tóxicos, como
chumbo e cádmio).
Uma opção para remoção desses compostos metálicos de efluentes industriais é a
utilização do método de adsorção através de um hidrogel polimérico. A reticulação das cadeias
poliméricas origina um hidrogel insolúvel, capaz de absorver e reter grande quantidade de água
sem sofrer alteração em sua forma física (PLONCOSKI, 2009). Hidrogéis são redes poliméricas
tridimensionais muito similares aos tecidos moles, podem ser moldados em diferentes formas,
sejam membranas, bastões ou outras, de acordo com o uso. A adsorção é um processo que
ocorre transferência de massa de sólidos dissolvidos em meio aquoso ou gases presentes em
uma mistura para a superfície de um adsorvente (CHENG et al., 2017). O processo de adsorção
estuda a capacidade de alguns sólidos concentrarem em suas superfícies outras espécies
contidas em meio aquoso ou gasoso, permitindo a separação de componentes nestes sistemas
(NASCIMENTO et al., 2014). A espécie que será adsorvida é denominada de adsorbato. Vários
fatores interferem no processo de adsorção, tais como a área superficial do sólido adsorvente,
concentração das espécies (adsorvente e adsorvato), temperatura, pH, força iônica, entre outros
(DUBEY et al., 2016).
Dessa forma, avalia-se a utilização de hidrogéis poliméricos no processo de adsorção de
metais presentes em efluentes industriais.

METODOLOGIA
Para a presente revisão bibliográfica foram analisados artigos que abrangem a utilização
de matrizes sólidas compostas por rede tridimensionais poliméricas capazes de absorver água
e outros fluidos biológicos, e adsorver, em sua superfície, metais tóxicos, especificamente, com
parte teórica e experimental variando dos anos de 2001 a 2017 nos idiomas português e inglês.
Após a coleta de amostras de efluentes de indústrias siderúrgicas, de bateria, curtume ou
mineração, cada qual com seu conteúdo de determinado metal, são feitos testes de colorimetria
e posterior espectrofotometria para determinação das concentrações de metal presentes nas
amostras. Caso a quantidade seja superior a permitida pela legislação, o efluente deve ser posto
em contato com a peça de hidrogel polimérico com a finalidade de remoção da quantidade de
metal presente. O hidrogel contaminado pode passar por métodos de recuperação para que a
mesma peça possa ser utilizada novamente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se tratando de materiais poliméricos para síntese de hidrogéis para aplicação de
adsorção de íons metálicos, a quitosana é um dos favoritos. A quitosana apresenta alto potencial
de adsorção de íons metálicos devido a presença de grupos hidroxila e amina presentes na
cadeia polimérica, que serve como sítios quelantes para o cátion metálico, no caso do cobre. A
concentração adsorvida em função do tempo é representada de forma crescente, uma vez que
com o passar do tempo mais metal é adsorvido, até se atingir o ponto de equilíbrio do hidrogel,
ou seja, o ponto em que não é mais possível fisicamente ocorrer a adsorção.
É necessário que sejam testes de intumescimento no hidrogel que será utilizado na
adsorção para saber qual sua capacidade de absorver água. Variando os tempos de contato do
hidrogel com a solução aquosa, determina-se o tempo de equilíbrio do material, que indica até
que tempo ele será capaz de absorver solução. Quando o hidrogel fica em contato com a solução
um tempo além do seu de equilíbrio, ele tem a tendência de começar a dessorver. Ou seja, parte
da solução que já havia sido absorvida pela peça, retorna ao meio.

CONCLUSÃO
A utilização de hidrogéis poliméricos no tratamento de efluentes contendo metais
pesados é uma técnica vantajosa e que traz resultados positivos. A peça de hidrogel é
biodegradável, ou seja, não gera resíduos, e pode passar por processos de recuperação para ser
utilizada mais de uma vez no processo de tratamento. Uma das técnicas de recuperação inclui
a adição de magnetita durante a síntese do hidrogel, fazendo com que seja possível, após o
contato com o efluente, a separação da solução líquida contaminada e da peça através de forças
magnéticas que expelem o líquido da superfície sólida. Com isso, a aplicação de peças
poliméricas para remoção por adsorção de metais de efluentes industriais é uma técnica
promissora.
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RESUMO
O uso integral dos alimentos é de suma importância na atualidade, levando em conta a total
demanda de alimentos e até falta dele em certas regiões do país, veem se estudando o uso por
completo do alimento, aproveitando a casca, principalmente, o que acarreta no aumento da
carga nutritiva do mesmo. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização nutricional,
físico-química, compostos fenólicos totais e atividade antioxidante da polpa e casca de abóbora
cabotiá (Cucurbita máxima x Cucurbita moschata). Os resultados obtidos demonstram que a
polpa apresenta maior de teor de umidade, sendo de 90,39 ± 0,08 g 100 g-1 e vitamina C 23,08
±1,32 mg ácido ascórbico 100 g-1; e a casca um maior teor de lipídios (1,50 ± 0,06 g 100 g-1),
nitrogênio total (3,29 ± 0,06 g 100 g-1), fibra bruta (4,48 ± 0,89 g 100 g-1), valor calórico (47,06
± 2,56 kcal 100 g-1) e cálcio (30,00 ± 0,00 mg 100 g-1). Tratando-se de compostos fenólicos e
atividade antioxidante, a utilização de extrato etanólico promoveu a melhor extração dos
compostos, sendo que a casca apresentou maiores concentrações (p<0,05). Assim, a abóbora
cabotiá pode ser inserida integralmente nas refeições, através da elaboração de receitas ou
consumo direto, tendo em vista seu potencial nutricional e antioxidante.
Palavras-chave: caracterização nutricional, compostos fenólicos, alimentos.

NUTRITIONAL, PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PUMPKIN PULP AND HUSK

ABSTRACT
The integral use of food is very important nowadays, taking into account the total demand of
food and even lack of it in certain regions of the country, see if studying the full use of the food,
taking advantage of the bark, mainly, which entails in the nutrient load. The objective of this
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work was to perform the nutritional, physicochemical characterization, total phenolic
compounds and antioxidant activity of the pulp and bark of cabotiá pumpkin (Cucurbita
maximus x Cucurbita moschata). The results showed that the pulp presented higher moisture
contents, being 90.39 ± 0.08 g 100 g-1 and vitamin C 23.08 ± 1.32 mg ascorbic acid 100 g-1;
and the shell had a higher lipid content (1.50 ± 0.06 g 100 g -1), proteins (3.29 ± 0.06 g 100 g 1

), crude fiber (4.48 ± 0.89 g 100 g-1), caloric value (47.06 ± 2.56 kcal 100 g-1) and calcium

(30.00 ± 0.00 mg 100 g -1). In the case of phenolic compounds and antioxidant activity, the use
of ethanolic extract promoted the best extraction of the compounds, and the bark presented
higher concentrations (p <0.05). Thus, the cabotiá pumpkin can be inserted integrally into the
meals, through the elaboration of recipes or direct consumption, considering its nutritional and
antioxidant potential.
Keywords: nutritional characterization, phenolic compounds, foods.
INTRODUÇÃO
A abóbora ou moranga japonesa conhecida como ‘Tetsukabuto’ ou ‘Cabotiá’, é um
híbrido interespecífico, resultado do cruzamento entre linhagens selecionadas de moranga
(Cucurbita maxima Duch.), utilizadas como genitores femininos, e linhagens de abóbora (C.
moschata Duch.), utilizadas como genitores masculinos. As abóboras cabotiá são originárias da
América do Sul e pertencem à família das cucurbitáceas.
O consumo de alimentos vegetais com propriedades nutritivas e funcionais vem
ganhando espaço no cotidiano de pessoas. De acordo com Souza et al. (2007) talos, folhas,
cascas e sementes podem ser mais nutritivos do que a parte nobre dos vegetais. Sendo assim, o
aproveitamento de alimentos não utilizados comercialmente pode ser uma solução eficaz para
a resolução dos problemas emergenciais que o mundo enfrenta por conta da fome (BELIK;
CUNHA; COSTA, 2012).
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), o percentual estimado de resíduo agroalimentar para frutas e vegetais, na
América Latina, dentro da cadeia de fornecimento de alimentos, ocorre da seguinte maneira:
um desperdício de 20 % na produção agrícola, 10 % na manipulação e armazenamento póscolheita (FAO, 2011). Assim, deve ser dada prioridade à redução do desperdício de alimentos,
e a inserção de partes não convencionais na dieta humana.
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METODOLOGIA
Preparo das amostras: As amostras de abóbora cabotiá foram adquiridas no comércio
do município de Lages, SC. Em seguida a polpa da abóbora foi separada da casca manualmente,
sendo trituradas (in natura) em multiprocessador doméstico e armazenadas em freezer (-18 ± 2
ºC) até o momento das análises.
Análise da composição centesimal: O teor de umidade foi determinado utilizando uma
alíquota de aproximadamente 5 gramas de amostras, sendo submetido à estufa de circulação de
ar forçado à 105 ± 1 ºC durante 24 horas, até peso constante. A fração resultante foi submetida
a análise de cinzas totais, em mufla a 550 ºC durante 12 horas (IAL, 2008). A quantificação de
nitrogênio total foi determinada de acordo com a metodologia de Micro Kjeldahl (AOAC,
1996), seguindo as etapas de digestão, destilação e titulação da amostra. Os lipídios totais foram
determinados pela extração a frio, utilizando metanol, clorofórmio e água como solventes
(BLIGH; DYER,1959). Os carboidratos totais foram calculados pela diferença entre os demais
compostos (100 - (umidade + cinzas + nitrogênio total + lipídios)). O valor calórico foi
calculado utilizando os coeficientes de nitrogênio total (4 kcal/g), lipídios (9 kcal/g) e
carboidratos (4 kcal/g) (ATWATER; WOODS, 1896).
Extração de compostos bioativos: Os compostos bioativos foram extraídos utilizando
a proporção de 1g de material vegetal para 10 mL de solvente, sendo testados água e solução
etanol:água (50%, v/v) (SGANZERLA et al., 2018).
Análise de compostos fenólicos totais: Foi quantificado o teor de compostos fenólicos
totais de acordo com o método proposto por Swain e Hillis (1959), sendo que ácido gálico foi
utilizado para a curva de calibração. Os resultados foram expressos em mg de Ácido Gálico
Equivalente (GAE)/100g de amostra (mg GAE/100g).
Análise da atividade antioxidante (DPPH): Avaliou-se e a atividade antioxidante pelo
método de remoção do radical DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) (BRAND-WILLIANS et al.,
1995), sendo que Trolox foi utilizado para a curva de calibração. Os resultados foram expressos
em mg de Trolox Equivalente (TE)/100g de amostra (mg TE/100g).
Análise estatística: Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância
(ANOVA), e as diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste de Tukey (p<0,05),
através do programa Statistica® 7.0.
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RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta o resultado da caracterização nutricional e físico-química de polpa
e casca de abóbora cabotiá in natura. A Figura 1 apresenta os resultados de compostos fenólicos
totais e atividade antioxidante de polpa e casca de abóbora cabotiá.
Tabela 1: Caracterização nutricional e físico-química de polpa e casca de abóbora cabotiá.
Parâmetros
Umidade1
Cinzas1
Lipídios1
Nitrogênio total

Abóbora Cabotiá
Polpa
Casca
a
90,39 ± 0,08
84,66 ± 0,06b
ns
0,89 ± 0,03
0,97 ± 0,09
b
0,53 ± 0,01
1,50 ± 0,06a

1

1,06 ± 0,07b

3,29 ± 0,06a

Fibra bruta1
Carboidratos1
Valor Calórico2
Cálcio3
Cloretos3
Vitamina C4

0,70 ± 0,02b
6,42 ± 0,06ns
34,68 ± 0,62b
20,00 ± 0,00b
0,30 ± 0,01ns
23,08 ± 1,32a

4,48 ± 0,89a
5,08 ± 0,84
47,06 ± 2,56a
30,00 ± 0,00a
0,20 ± 0,00
11,35 ± 1,86b

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata. Letras diferentes
em cada linha representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 1 g 100 g-1 (g %); 2 kcal 100 g-1
(kcal %); 3 mg 100g-1 (mg %); 4 mg de ácido ascórbico 100 g-1.

Figura 1: Compostos fenólicos totais e atividade antioxidante em extratos etanólico e
hidroetanólico de polpa e casca de abóbora cabotiá.

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata. Letras minúsculas
e maiúsculas representam, respectivamente, diferença significativa para as análises de compostos fenólicos totais
e atividade antioxidante, quando comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). OBS.:AGE: Ácido Gálico Equivalente;
TE: Trolox Equivalente.

247

DISCUSSÃO
Diante dos resultados obtidos (Tabela 1), a polpa apresentou (p<0,05) maior de teor de
umidade (90,39 ± 0,08 g 100 g-1) e vitamina C (23,08 ±1,32 mg ácido ascórbico 100 g-1); e a
casca um maior teor de lipídios (1,50 ± 0,06 g 100 g-1), nitrogênio total (3,29 ± 0,06 g 100 g-1),
fibra bruta (4,48 ± 0,89 g 100 g-1), valor calórico (47,06 ± 2,56 kcal 100 g-1) e cálcio (30,00 ±
0,00 mg 100 g-1). Não foi obtido diferença estatística (p>0,05) no teor de cinzas, carboidratos e
cloretos. Assim, os estudos sobre a avaliação físico-química de todas as partes dos alimentos
são essenciais para verificar a presença de macronutrientes e micronutrientes, sendo
determinante para a inserção das partes nutritivas e não convencionais na alimentação.
Estudos que visem à avaliação integral de vegetais na busca por um alimento que
contenha grande quantidade de nutrientes é fundamental. Storck et al. (2013) indicam que as
fontes vegetais contêm pouca quantidade de nitrogênio total, entretanto a casca de abóbora pode
ser considerada como uma boa fonte do mesmo, sendo que sua composição in natura é superior
a 3 g 100 g-1, estatisticamente maior que a polpa do vegetal (1,06 ± 0,07 g 100 g-1).
Além disso, o teor de lipídios totais apresentou maior concentração na casca da abóbora
(1,50 ± 0,06 g 100 g-1), sendo estatisticamente superior quando comparado à polpa in natura
(0,53 ± 0,01 g 100 g-1). No entanto, os valores de lipídios obtidos estão dentro de uma faixa que
varia de menos de 1 até 3%, que são os valores normalmente encontrados para vegetais não
oleaginosos in natura.
Avaliando o teor de fibra bruta e carboidratos totais, notou-se que o teor de carboidratos
não diferiu (p>0,05) entre polpa e casca. No entanto, o teor de fibra bruta apresentou maior
concentração na casca (p<0,05). Este fato pode ser explicado, pois a casca apresenta elevados
teores de celulose, hemicelulose, lignina, o que lhe confere uma textura diferenciada, quando
comparada com a polpa. Além disso, o teor resultante de fibra bruta obtido (4,48 ± 0,89 g 100
g-1) foi bem menor que os citados pela TACO (2011) (22 g 100 g-1), fato explicado devido aos
diversos cruzamentos e variedades de abóboras existentes.
Tratando-se do teor de cálcio, os resultados demonstraram que a casca apresenta maior
teor de cálcio (30,00 ± 0,00 mg 100 g-1) comparado com a polpa (20,00 ± 0,00 mg 100 g-1),
apresentando diferença significativa entre si (p<0,05). Em relação ao teor de cloretos, não foi
observado diferença significativa (p>0,05) entre as amostras analisadas, sendo que a polpa
apresentou 0,30 ± 0,01 mg 100 g-1 e a casca 0,20 ± 0,00 mg 100 g-1. O teor de vitamina C
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apresentou diferença estatística entre as amostras (p<0,05). A polpa obteve um teor de 23,08 ±
1,32 mg de ácido ascórbico 100 g-1 e a casca 11,35 ± 1,86 mg de ácido ascórbico 100 g-1.
Como apresentado na Figura 1, percebe-se que a casca apresentou um valor de
compostos fenólicos totais e atividade antioxidante (DPPH), estatisticamente maior (p<0,05),
comparando-se com a polpa, fato semelhante ao obtido por Barbosa (2015). Além disso, a
utilização do extrato etanólico promoveu a melhor extração dos compostos para polpa e para a
casca. Estudos que visem a utilização de diversos solventes extratores são extremamente
importantes, devido a diferença de polaridade dos compostos bioativos.
CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a polpa apresentou maior teor de
umidade e vitamina C; e a casca um maior teor de lipídios, nitrogênio total, fibras, valor calórico
e cálcio. Tratando-se de compostos fenólicos e atividade antioxidante, a utilização de extrato
etanólico promoveu a melhor extração dos compostos, sendo que a casca apresentou maiores
concentrações. Assim, a abóbora cabotiá pode ser inserida integralmente nas refeições, através
da elaboração de receitas ou consumo direto, tendo em vista seu potencial nutricional e
antioxidante.
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RESUMO
Frutas e hortaliças minimamente processadas (MP) são produtos submetidos as operações de:
limpeza, lavagem, seleção, descascamento, corte, embalagem e armazenamento, mas que
apresentam qualidade semelhante ao produto fresco mantendo suas características nutricionais
e sensoriais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do pré-tratamento com ácido cítrico
em abrobrinhas minimamente processadas, acondicionadas em diferentes embalagens.
Abobrinhas minimamente processadas foram submetidas a um pré-tratamento com ácido cítrico
e comparadas com amostras sem pré-tratamento (controle), através da avaliação da estabilidade
durante 12 dias de armazenamento. Após os pré-tratamentos as amostras foram acondicionadas
em embalagens de poliestireno expandido (isopor) revestidos com filme de policloreto de vinila
(PVC), e em embalagens plásticas (espessura de 10 µm) submetidas ao vácuo. Em seguida
foram armazenadas sob temperatura de 7±1 °C e avaliadas, em triplicata, a cada 3 dias quanto
a perda de massa, pH, acidez titulável e parâmetros de cor L*, a* e b*. Concluiu-se que as
amostras que não receberam nenhum tratamento (controle) e embaladas a vácuo apresentaram
melhores características do que as outras amostras com outros tratamentos e embalagens,
principalmente pelas características visuais e de perda de massa, não sendo indicado o prétratamento com ácido cítrico para abobrinhas minimamente processadas.
Palavras-chave: ácido cítrico, embalagem à vácuo, poliestireno expandido.

SHELF-LIFE EVALUATION OF ZUCCHINI (Cucurbita pepo L.) MINIMALLY
PROCESSED

ABSTRACT
Minimally processed fruits and vegetables (MP) are products that undergo the operations of:
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cleaning, washing, selection, peeling, cutting, packaging and storage, but which present similar
quality to the fresh product while maintaining its nutritional and sensorial characteristics. The
aim of this study was to evaluate the effect of the pre-treatment with citric acid in minimally
processed zucchini, conditioned in different packages. Minimally processed zucchini were pretreated with citric acid and compared to samples without pre-treatment (control), by evaluating
the stability during 12 days of storage. After the pre-treatments, the samples were packed in
polystyrene (styrofoam) packagings coated with polyvinyl chloride film (PVC), and in plastic
packages (thickness 10 μm) under vacuum. They were then stored at 7 ± 1 ° C and evaluated in
triplicate every 3 days for mass loss, pH, titratable acidity and L *, a * and b * color parameters.
It was concluded that the samples that received no treatment (control) and vacuum packaged
presented better characteristics than the other samples with other treatments and packaging,
mainly for the visual characteristics and loss of mass, not being indicated the pre-treatment with
citric acid for minimally processed zucchini.
Keywords: citric acid, vacuum packaging, expanded polystyrene.

INTRODUÇÃO
Os produtos minimamente processados (MP) são aqueles que foram fisiologicamente
alterados, isto é, foram submetidos a operação de limpeza, seleção, descascamento, corte,
embalagem, dentre outros processos, mas mantidos no seu estado fresco com qualidade e
garantia da sanidade (ALVARENGA et al., 2011). Apesar das vantagens apresentadas por esses
produtos, como menor tempo de preparo, diminuição na produção de lixo doméstico devido o
preparo dos vegetais, eles são altamente perecíveis devido à exposição de seus tecidos internos,
provocando a aceleração do metabolismo, induzido pelo descascamento e corte (ARTÉS,
2005). Para Lucera et al. (2010) vários fatores e operações de processamento afetam a qualidade
dos alimentos vegetais minimamente processados, que incluem: boas práticas agrícolas no
cultivo, boas práticas de higiene durante a colheita e manuseio, qualidade da água de lavagem,
tecnologias de processamento, métodos de embalagem e transporte e controle da temperatura
no processamento e no armazenamento.
Artés (2005) cita a necessidade de buscar tecnologias alternativas ou secundárias que
utilizem tratamentos leves, porém confiáveis, para obter produtos de qualidade, seguros e com
alto valor nutricional. Dentre os minimamente processados a abobrinha é um vegetal altamente
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perecível, que se deteriora rapidamente após o corte devido à perda da firmeza, e o
escurecimento. Para prolongar a vida útil dos produtos MP, como a abobrinha, várias
tecnologias estão disponíveis. A temperatura, a atmosfera modificada (vácuo) e a utilização de
químicos, como o ácido cítrico, ajudam à reduzir as reações de escurecimento, mantendo a
textura e melhorando a qualidade organoléptica destes produtos (LUCERA et al., 2010).
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do pré-tratamento com ácido
cítrico em abrobrinhas minimamente processadas, acondicionadas em diferentes embalagens.

METODOLOGIA
As análises foram realizadas no Departamento de Engenharia de Alimentos e
Engenharia Química da UDESC Oeste, Pinhalzinho/SC. Abobrinhas (Cucurbita pepo L.) da
cultivar Menina Brasileira, adquiridas no comércio local de Pinhalzinho/SC, inicialmente,
foram lavadas em água corrente e sanitizadas sob imersão em água clorada (200 ppm) por 15
minutos, realizando-se enxague posterior. O processamento mínimo foi realizado, por meio do
corte horizontal no sentido de seu comprimento (espessura média de 4 mm) com auxílio de
facas de aço inoxidável, utilizando-se somente a parte sem sementes e descartando as
extremidades. Parte deste produto foi imersa em solução de ácido cítrico 1 % durante 3 min.
Em seguida, cerca de 50 g foram acondicionadas em embalagem de poliestireno expandido
(isopor) revestidas com filme de policloreto de vinila (PVC - 20 µm), e cerca de 50 g foram
acondicionadas em embalagens plásticas (10 µm) e submetidas a seladora à vácuo da marca
Selovac, modelo 200s. Após todas as amostras foram armazenadas à temperatura de 7 ±1 °C
por 12 dias, sendo avaliados a cada 3 dias quanto a perda de massa (diferença entre peso inicial
e final (%); e em triplicata quanto ao pH e a acidez titulável conforme métodos da Association
Official Analytical Chemists (AOAC, 2016). As análises de cor foram realizadas utilizando-se
colorímetro MiniScan EZ 4500L calibrado com padrão preto e branco, onde, foram medidos os
parâmetros de L* (Luminosidade), a* (+a indica vermelho e –a indica verde), b* (+b indica
amarelo e –b indica azul). Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
a comparação de médias foi realizada pelo Teste de Tukey com nível de significância de 5%,
utilizando-se o programa SISVAR.
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RESULTADOS
Os resultados para a análise de pH, acidez titulável, perda de massa e cor (L, a*, b*) das
abobrinhas MP, armazenadas em diferentes embalagens durante 12 dias, estão apresentados nas
Tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Resultados das análises de avaliação da vida útil das abobrinhas MP ao longo de 12
dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e T12) com e sem pré-tratamento com ácido cítrico,
em embalagens de isopor e à vácuo.
C
pH
AC
Acidez
Titulável
(%)
Perda de
massa (%)

C
AC
C
AC

Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor

T0
6,23±0,07a
6,23±0,07a
3,94±0,08b
3,90±0,08b
0,16±<0,01b
0,16±<0,01b
0,49±<0,01ª
0,78±<0,01ª
-

T3
6,21±0,69a
5,64±0,03a
4,46±0,06b
4,53±0,27b
0,16±0,06b
0,19±<0,01b
1,74±0,18ª
2,10±0,30ª
0,00
6,01
0,06
2,22

T6
6,04±0,04a
5,21±0,08c
5,42±0,08b
5,24±0,04c
0,16±0,05c
0,16±0,06c
1,52±0,18b
2,01±0,30a
0,22
11,08
0,58
2,46

T9
5,83±0,08a
5,78±0,10a
5,05±0,05b
4,80±0,03c
0,88±0,63bc
0,44±0,11c
1,56±0,14b
2,35±0,07a
0,28
13,95
0,16
4,75

T12
5,58±0,10a
5,69±0,04a
4,82±0,08b
4,85±0,12b
0,65±0,71b
0,64±0,11b
1,52±0,28a
1,58±0,46a
3,45
17,22
0,73
3,95

Fonte: os autores, 2018. Média ± Desvio padrão. C: controle e AC: amostra com pré-tratamento de ácido cítrico.
Letras iguais minúsculas na mesma coluna, para a mesma análise, não apresentam diferença significativa ao nível
de 5% pelo teste de Tukey. T0= 0 dias de armazenamento; T3= 3 dias de armazenamento; T6= 6 dias de
armazenamento; T9= 9 dias de armazenamento; T12= 12 dias de armazenamento.

Houve diferença significativa (p<0,05) entre as abobrinhas submetidas ao prétratamento com ácido cítrico e a amostra controle, em relação aos valores do pH (Tabela1). Os
resultados das amostras que foram imersas em ácido cítrico se mostraram mais ácidas (menor
pH). Ao longo do armazenamento estas amostras apresentaram um aumento neste parâmetro, e
o oposto foi observado para a amostra controle.
Em relação a análise de acidez titulável, o mesmo comportamento foi encontrado, ou
seja, maiores valores de acidez foram observados na amostra imersa em ácido cítrico, e estes
se mantiveram, de modo geral, estáveis após 3 dias de armazenamento. Para a amostra controle,
um aumento da acidez foi observado com o armazenamento de 12 dias.
Quanto maior o tempo de armazenamento, maior foi a perda de massa, sendo que a
maior e menor perda ao final de 12 dias de armazenamento foram de 17,22 % para amostra
controle armazenada na bandeja de isopor, e de 0,73 % para a amostra tratada com ácido cítrico
e embalada à vácuo. Observou-se ainda, menor perda de massa em embalagens com atmosfera a
vácuo em relação às bandejas de isopor com plástico filme. Essa perda de massa é ainda menor
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com a utilização de ácido cítrico nos dois tipos de embalagens, principalmente com abobrinha
embalada a vácuo.
Tabela 2 – Resultados das análises de cor avaliadas durante a vida útil das abobrinhas MP ao
longo de 12 dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e T12) com e sem pré-tratamento com
ácido cítrico, em embalagens de isopor e à vácuo.
C
Vácuo

AC
Vácuo

Isopor

L*
T0 a*
b*

64,09±0,59a
-5,89±0,56a
31,47±0,64a

63,99±0,51a
-5,83±0,56a
31,37±0,56a

Isopor

66,32±3,23a
-4,45±0,17b
29,89±2,65a

66,32±3,23a
-4,67±0,14b
29,56±3,00a

L*

77,69±1,97a

75,29±0,17a

59,16±0,88c

73,22±1,72b

T3 a*

-3,93±1,24ab

-3,30±0,57b

-4,15±0,15a

-2,50±0,65c

b*
L*

b

29,22±1,12
71,26±3,40a

c

24,32±1,95
66,22±1,55b

a

34,68±2,55
60,12±2,91c

32,14±3,47ab
73,58±2,10a

T6 a*
b*

-4,01±0,38b
26,96±2,59c

-5,80±0,66a
29,78±2,04bc

-4,01±0,33b
46,04±1,16a

-1,56±0,64c
30,57±1,18b

68,01±3,80a

54,46±4,56b

68,07±3,37a

-3,63±0,90a
27,74±3,20a
64,95±1,09a
-3,93±1,16a
28,46±0,95a

-3,22±0,94a
29,34±4,43a
51,06±1,56b
-3,90±0,70a
30,54±2,30a

-2,65±0,82b
31,36±4,63a
65,60±1,47a
-4,70±0,73a
30,23±1,17a

L*

70,06±2,58a

T9 a*
b*
L*
T12 a*
b*

-4,14±1,01a
23,32±5,10a
67,91±5,55a
-3,65±0,90a
25,81±1,07b

Fonte: os autores, 2018.
Média ± Desvio padrão. C: controle e AC: amostra com pré-tratamento de ácido cítrico. Letras iguais minúsculas
na mesma linha, não apresentam diferença significativa ao nível de 5% pelo teste de Tukey. T0= 0 dias de
armazenamento; T3= 3 dias de armazenamento; T6= 6 dias de armazenamento; T9= 9 dias de armazenamento;
T12= 12 dias de armazenamento.

Em relação ao parâmetro L*, as amostras pré-tratadas com ácido cítrico e armazenadas
em embalagem submetida à vácuo apresentaram coloração mais escura (menor L*) ao longo do
armazenamento, quando comparada com outras embalagens e tratamentos (Tabela 2).
Com relação aos parâmetros a* e b*, as abobrinhas pré-tratadas com ácido cítrico e
embaladas em embalagem de isopor revestida com PVC apresentaram, de maneira geral,
menores valores para tonalidade de verde (maiores valores de a*), com exceção no T12
(Tabela2). E o mesmo pré-tratamento, porém embaladas a vácuo, resultou em maior tonalidade
de amarelo (maiores valores de b*) durante o armazenamento.
DISCUSSÃO
Em produtos MP, o aumento do pH pode ser devido a resposta do tecido, ao neutralizar
a acidez gerada pelo CO2 ou pelo aumento na população de micro-organismos (GIOPPO et al.,
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2012). Já a diminuição observada na amostra controle pode estar relacionada com à produção de
ácidos orgânicos, devido a reações bioquímicas que ocorrem no armazenamento (ZUGE, 2014).
O aumento da acidez registrado pode ser relacionado à baixa ou ausência quantidade de
oxigênio nas embalagens, levando o vegetal a realizar o processo de fermentação, o qual muitas
vezes tem como produto a produção de ácidos orgânicos (ZUGE, 2014; RUSSO et al, 2012).
Resultados semelhantes foram obtidos por RUSSO et al., (2012), ao estudar a qualidade
da abóbora MP em diferentes embalagens, encontrando menor perda de massa na embalagem a
vácuo em comparação a que não foi embalado a vácuo. Ainda segundo este autor, a perda de
matéria fresca é o somatório da perda de água por transpiração e da perda de carbono através
da respiração da embalagem
Vilas Boas et al. (2006), encontrou uma diminuição dos valores de L* em fatias de
abobrinha “Menina Brasileira” MP até o sexto dia de armazenamento, em seguida, observouse tendência de estabilização, indicando que estas ficaram notadamente mais escuras devido,
provavelmente, ao processo de anaerobiose, que levou à morte celular.
As variáveis a* e b* foram influenciadas significativamente pelos fatores atmosfera à
vácuo e tempo de armazenamento, conforme já afirmava VILAS BOAS et al. (2006), sendo
que a amostra controle, sem pré-tratamento, se manteve mais estável em relação a cor, durante
o período avaliado.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que as amostras que não receberam nenhum tratamento (controle) e
embaladas a vácuo apresentaram melhores características do que as outras amostras com outros
tratamentos e embalagens, principalmente pelas características visuais e de perda de massa, não
sendo indicado o pré-tratamento com ácido cítrico para abobrinhas minimamente processadas.
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RESUMO
A mecanização agrícola ainda não engloba todas as atividades de campo, sendo muitas destas
dependentes de mão de obra. Considerando a escassez de informações sobre a saúde e bemestar do trabalhador rural, objetivou-se avaliar os aspectos ergonômicos das atividades de
introdução de povoamentos florestais, realizadas por trabalhadores rurais, no Planalto
Catarinense. A análise do desenvolvimento das atividades de plantio por trabalhadores rurais
foi realizada em uma propriedade particular na região do Planalto Catarinense, e após a análise
das condições de realização da tarefa, foi realizado revisão de literatura acerca dos aspectos
ergonômicos. As atividades destinadas a introdução de um povoamento florestal exigem um
grande número de trabalhadores, assim como demanda grande esforço físico e gasto energético.
Aspectos relacionados a melhoria das condições ergonômicas desta atividade tornam-se
fundamentais para a adequação das operações e ganhos em qualidade de trabalho para o
operador, considerando que o mesmo desenvolve suas atividades a céu aberto, exposto as
adversidades climáticas da região.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Trabalhador rural. Implantação de povoamentos.
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EVALUATION OF THE ERGONOMIC CONDITIONS OF PINUS SP MUTE
PLANTING ACTIVITIES IN THE CATARINAN PLANTATION

ABSTRACT
Agricultural mechanization still does not encompass all field activities, many of which depend
on labor. Considering the scarcity of information on the health and well-being of the rural
worker, the objective was to evaluate the ergonomic aspects of the activities of introduction of
forest stands, carried out by rural workers, in the Planalto Catarinense. The analysis of the
development of the activities of planting by rural workers was carried out in a private property
in the region of Planalto Catarinense, and after the analysis of the conditions of accomplishment
of the task, a literature review about the ergonomic aspects was carried out. Activities aimed at
introducing a forest stand require a large number of workers, as well as great physical effort
and energy expenditure. Aspects related to improving the ergonomic conditions of this activity
become fundamental for the adequacy of the operations and gains in quality of work for the
operator, considering that it develops its activities in the open, exposed the climatic adversities
of the region.
Keywords: Worker's health. Rural worker. Implantation of stands.

INTRODUÇÃO
A atividade agrícola se destaca no cenário brasileiro produzindo grandes oportunidades
de renda para o país, no entanto implica uma diversidade de riscos à saúde e ao bem estar do
produtor rural. Esses riscos estão presentes em todo o processo produtivo (MARTINS;
FERREIRA, 2015), sendo o agrícola reconhecido amplamente pelo risco elevado de produzir
problemas de saúde relacionados às diversas exposições ocupacionais (SANTOS; MENTA,
2016).
Os cultivos florestais se destacam por oferecer importantes contribuições nos aspectos
econômicos, sociais e ambientais. A região do Planalto Catarinense sedia inúmeras empresas
que se utilizam desta matéria-prima, havendo inúmeros produtores envolvidos nesta atividade.
A etapa de introdução de plantio florestal é considerada uma das etapas mais críticas do
processo, pois desta dependerá o sucesso do estabelecimento dos indivíduos arbóreos. No
Brasil, o plantio de mudas é realizado por meio do sistema manual, o qual está difundido devido

259

ao baixo custo da mão-de-obra. As atividades inerentes a esta etapa na condução de florestas
plantadas é considerada pesada, uma vez que é realizada a céu aberto, expondo os trabalhadores
as intempéries climáticas, ao longo de todo o ano, durante toda a jornada diária. Ainda, o plantio
de mudas envolve etapas das quais o trabalhador deverá despender esforços físicos, em
diferentes posições, as quais envolvem membros superiores, inferiores e ainda flexões da
coluna. A prática inadequada desta atividade pode acarretar desgastes emocionais, físicos e
psicológicos ao trabalhador, além de influenciar diretamente o ritmo de produção.
A ergonomia, definida por Kenneth Frank Hywel Murrel em 1949, envolveu o estudo
da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho (SILVA; PASCHOARELLI, 2010),
contudo, sob esta ótica, o estudo da relação do trabalho e o trabalhador rural ainda é são escassos
no Brasil. A Norma Regulamentadora 31 (NR 31), a qual prevê a regulamentação do ambiente
de trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, com o
objetivo de primar pela segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos nestas atividades
(BRASIL, 2005), representou grande avanço na legislação brasileira. No entanto, estudos
voltados ao conhecimento das atividades desenvolvidas no setor rural e seus aspectos
ergonômicos são escassos e podem subsidiar ações voltadas para a saúde e segurança dos
trabalhadores.
Assim, considerando a importância desta atividade para a região do Planalto
Catarinense, e tendo em vista a escassez de informações sobre o bem-estar destes trabalhadores,
objetivou-se avaliar os aspectos ergonômicos das atividades de introdução de povoamentos
florestais, especificamente avaliar a atividade de coroamento, coveamento e plantio de mudas
e propor ações que visem contribuir para a melhoria ergonômica das atividades de plantio de
mudas.

METODOLOGIA
Foram avaliadas as condições ergonômicas de trabalhadores na atividade de plantio
florestal (espécies exóticas para fins de reflorestamentos), em uma propriedade rural, com sede
no Planalto Catarinense. As atividades foram realizadas durante agosto de 2013. As atividades
de plantio consistiram em três etapas: coroamento, coveamento e plantio de mudas. Onde, todas
foram realizadas a céu aberto, permanecendo os trabalhadores constantemente expostos as
intempéries climáticas. Todas as etapas foram fotografadas para posterior análise.

260

Posteriormente, para auxiliar a interpretação dos dados, foram utilizados conceitos básicos de
ergonomia presentes na Norma Regulamentadora sobre segurança e saúde no trabalho na
agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura – NR 31 (BRASIL, 2005).

RESULTADOS
A etapa de coroamento envolveu a limpeza da área onde a muda seria plantada. Esta
atividade foi realizada na postura ortostática, ou seja, em pé, sendo necessários movimentos
dos membros superiores e inferiores, assim como de flexões de coluna, com objetivo de limpar
o terreno, preparando o mesmo para posterior abertura da cova. Verificou-se que a mesma se
repetiu-se várias vezes, exigindo esforços dos ombros, braços, mãos e coluna, assim como,
demandou grande esforços físicos dos trabalhadores.
O trabalho de coveamento consistiu na abertura das covas propriamente dita, a qual foi
executada de forma manual com auxílio de uma picareta. Nesta etapa o trabalhador permaneceu
em pé, necessitando de movimentos dos membros superiores e inferiores, além de flexionar o
tronco várias vezes, conforme as barreiras pré-existentes no solo, as quais dificultam ainda mais
a atividade. Foi possível observar esforço considerável de mãos e punhos dos funcionários no
momento de operação, tendo em vista o peso da ferramenta utilizada para o coveamento.
A etapa do efetivo plantio da muda no solo foi realizada com auxílio de uma ferramenta
denominada chacho, a qual é inserida no local previamente preparado. Para desenvolver a
atividade o trabalhador retirava as mudas da caixa e as encaixava na ferramenta para deposição
na cova, posteriormente, com o auxílio dos pés, cobria e compactava as mudas com solo. O
tempo médio que o trabalhador necessitou para efetuar esta tarefa foi em torno de 2,5 minutos,
para cada muda. Durante a atividade o trabalhador manteve-se na postura ortostática,
empregando ombros, braços, mãos, pés, pernas, além do envolvimento da coluna lombar e
dorsal, para efetivação da tarefa.

DISCUSSÃO
As áreas destinadas a implantação de povoamentos florestais, na região do Planalto
Catarinense, normalmente são locais íngremes, de topografia acidentada, que em muitas vezes
tem acesso dificultado para os trabalhadores. Outro aspecto que traz dificuldades para o
trabalhador é acessar áreas que já eram destinadas para fins produtivos de madeira, pois nestes
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locais os resíduos de troncos e restos oriundos da colheita mecanizada são deixados na área.
Szymczak (2015) cita que a biomassa florestal residual, quando permanece sobre o solo
colabora com a manutenção da qualidade física e química do mesmo, no entanto esta quantidade
de resíduos é bastante expressiva podendo gerar riscos de acidentes de trabalho na etapa de
preparo do solo e plantio.
As exposições dos trabalhadores as intempéries climáticas durante todo o
desenvolvimento das atividades de plantio salientam a necessidade de atenção aos
trabalhadores, especialmente sobre a proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos.
Muitas são as doenças relacionadas à exposição às radiações ultravioletas, de acordo com Hyun
Soo et al. (2019) a radiação ultravioleta B (UVB) é uma das principais causas de
fotoenvelhecimento cutâneo, incluindo os danos associados a fotodermatoses e câncer. Os
riscos para a saúde da exposição solar podem ser atenuados através de proteção solar adequada,
como roupas com boas características de bloqueio de UV e cobertura adequada da pele, óculos
de sol, sombra e protetor solar (LUCAS et al., 2019).
As etapas pertinentes ao preparo do solo para o plantio (coroamento e coveamento)
apresentaram-se àquelas de maior exigência de esforços físicos pelos trabalhadores. Ambas
demandaram, de forma repetitiva, movimentos de membros superiores e inferiores, além de
flexões de coluna. Rocha et al. (2014) em estudo voltado para a associação entre a carga de
trabalho agrícola e as dores relacionadas, observaram associações significativas entre as
atividades de preparo do solo com lombalgias e dor em região sacral. Driscoll et al. (2014)
desenvolveram estudo com objetivo de quantificar a carga decorrente da dor lombar (lombalgia)
devido à exposição ocupacional a fatores de risco ergonômicos, onde foi elencado o setor
agrícola como o de maior risco relativo. Os autores destacam ainda que a lombalgia decorrente
de exposições ergonômicas no trabalho é uma importante causa de incapacidade.
Assim como as etapas anteriores, o processo de plantio da muda envolve o movimento
dos membros superiores e inferiores, como ombros, braços, mãos, pés, pernas, assim como a
coluna lombar e dorsal. Foi possível verificar que a finalização da atividade de plantio de mudas
de espécies exóticas, demanda esforços físicos, sendo desenvolvida em pé, com flexões de
membros e coluna, sendo estas inerentes a atividade. Porém, alguns aspectos merecem atenção,
como a introdução de pausas em horários fixos com objetivo de alongar os membros, como a
exemplo de ginástica laboral. Conforme a legislação vigente na Norma regulamentadora 31
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(BRASIL, 2005), para as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser
garantidas pausas para descanso, prevendo-se ainda que as atividades que exijam sobrecarga
muscular estática ou dinâmica devem ser incluídas pausas para descanso e outras medidas que
preservem a saúde do trabalhador.
Outro aspecto relevante diz respeito a necessidade de ferramentas com alturas e pesos
adequados aos trabalhadores. Tal aspecto também está previsto na norma regulamentadora
supracitada (NR 31), onde é salientado que todas as máquinas, equipamentos, implementos,
mobiliários e ferramentas devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura,
visualização, movimentação e operação. Costa et al. (2011) ressalta que o segmento rural ainda
é detentor de máquinas e equipamentos que são quase sempre rudimentares, os quais poderiam
ser aperfeiçoados com a aplicação dos conhecimentos ergonômicos e tecnológicos já
disponíveis. Nesse sentido, deve haver uma nova avaliação no que diz respeito ao
redimensionamento destas ferramentas, afim de adapta-las a cada trabalhador.

CONCLUSÃO
De uma maneira geral, o trabalhador assume um número variável de posturas durante o
desenvolvimento das etapas de plantio, que se desenvolvem durante toda a jornada de trabalho.
Com base na avaliação dos aspectos ergonômicos foi possível conhecer os movimentos e as
demandas corporais inerentes a esta atividade, onde verificou-se questões relacionadas
principalmente na inserção de pausas, ginástica laboral, assim como adequação das ferramentas
de trabalho, podem contribuir com melhorias para o bem estar do operador.
Considerando-se que as três atividades citadas são realizadas por uma mesma equipe e
no mesmo local, é recomendado que seja inserido rodízios entre os trabalhadores e as
atividades, com objetivo de contribuir para redução de riscos relacionados a esforços
repetitivos. Ressalta-se ainda que deverá ser desprendida maior atenção ao bem estar dos
trabalhadores, no que diz respeito as proteções contra raios ultravioletas, aspectos relacionados
a hidratação, assim como a proteção contra baixas temperaturas.
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RESUMO
No sistema agrícola convencional, o ambiente natural é alterado, pois na maioria das vezes é
acrescentado fertilizante quimicamente sintético em doses muito altas. Em vista disso, a
produção de alimentos utilizando-se insumos de menor impacto, como por exemplo os
bioestimulantes, diminui o impacto ambiental e melhora a qualidade do solo. O objetivo desse
estudo foi avaliar o efeito do uso de bioestimulante sobre a cultura do alho (AlliumsativumL.)
como alternativa para agricultura sustentável. O experimento foi realizado a campo localizado
na cidade de Curitibanos SC em delineamento de blocos casualizados (DBC), contendo quatro
tratamentos e quatro repetições. O plantio foi realizado no mês de julho e a cultivar utilizada
foi a San Valentin. As aplicações de bioestimulante foram realizadas em três momentos: 40, 75
dias após plantio (DAP) e na diferenciação com doses de 1 e 2 litros do produto Quantis® por
hectare. Avaliou-se a massa da matéria total fresca, massa da matéria total seca, massa do bulbo
seco e classe de diâmetro (1 a 7) dos bulbos. As análises foram realizadas através do software
Sisvar. Os resultados indicaram nenhuma diferença significativa em quaisquer variáveis. Sendo
assim, o uso do bioestimulante dentro da metodologia empregada não apresentou aumento de
produtividade na cultura do alho, porém é uma tecnologia potencial que deve ser testada em
outras condições experimentais.
Palavras-chave: Alliumsativum, bioestimulante, aminoácidos.
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EVALUATION OF THE POTENTIAL OF USE OF BIOSTIMULANT IN THE
CULTIVATION OF GARLIC (Alliumsativum L.) AS AN ALTERNATIVE FOR
SUSTAINABLE AGRICULTURE

ABSTRACT
In conventional agricultural systems, the natural environent is altered, because chemically
synthetic fertilizeres are usedin very high doses in most of the situations. Hence, the production
of food using lower impact inputs, such as biostimulants, reduces the environmental impactand
improves soil quality. The objective of this study wasto evaluate the effect of biostimulant
ongarlic (Alliumsativum L.) as na alternative to sustainable agriculture. The experiment
wascarried out in Field conditionsat Curitibanos SC, in a randomized complete block design
withfour treatment sand four replicates. Planting was carried out in July and the cultivar used
was San Valentin. Biostimulant was applied atthree times: 40, 75 days after planting (DAP) and
differentiation, at1 and 2 liters ofQuantis® per hectare. Mass of the total fresh matter, mass of
the total dry matter, mass of the dry bulb and diameter class (1 to 7) of bulbs were evaluated.
Analyzes were performed using Sisvar software. Results indicated no significant difference in
any variable. Thus, the use of biostimulant with in the methodology employed did not increase
productivity in garlic culture, but it is a potential technology that must betested in other
experimental conditions.
Keywords:Alliumsativum, biostimulant, amino acids.

INTRODUÇÃO
Os sistemas agrícolas convencionais normalmente trazem alto grau de impacto sobre os
recursos naturais como solo, vegetação e água. Nessas condições, os microorganismos
benéficos não encontram condições adequadas de vida no solo, e na maioria das vezes são
inimigos naturais de parasitos ou, ainda, predadores de insetos daninhos. Em vista disso,
produzir alimentos utilizando-se fertilizantes de base orgânica é uma alternativa promissora
para práticas agrícolas mais sustentáveis (ROEL, 2002).
A cultura do alho possui dificuldades de manejo, por diversos motivos. Um deles é a
utilização de alho semente (bulbilho) infectada por ácaros e vírus que são portas de entrada para
diversas doenças que contribuem para a redução na produtividade (FERNANDES; DUSI;
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RESENDE, 2013). Outro fator que também prejudica a produtividade é o déficit hídrico desse
modo, a irrigação é um dos fatores que mais contribuem para o aumento da produtividade na cultura do
alho. Em vista disso, a irrigação na cultura do alho no Brasil é feita em praticamente todas as
áreas (MÂCEDO; SOUZA; PEREIRA, 2004).
Para amenizar-se esses problemas, pode-se pensar no uso de bioestimulantes como uma
alternativa, inclusive para melhoria da qualidade edáfica, já que pode reduzir o uso de insumos
químicos. A utilização de bioestimulantes em algumas culturas traz benefícios que auxiliam na
redução de estresses bióticos e abióticos, proporcionando recuperação mais rápida das plantas
e contribuindo para a agricultura sustentável. No entanto, estudos com a cultura de alho ligado
a bioestimulante, são poucos até o momento em nível mundial. Na agricultura brasileira o uso
de bioestimulante tem se difundido em culturas como soja (BERTOLIN et al, 2016) e milho
(MARTINS et al, 2016), mas estudos com a cultura do alho são inexistentes até o momento.
Diante do exposto, justifica-se a avaliação do desempenho da cultura tratada com
bioestimulante, visando-se aumentar a área plantada de alho no país e conseguintemente a
produção nacional. É importante enfatizar que o alho demanda quantidades muito elevadas de
insumos químicos, o que acarreta em problemas ambientais. A utilização de bioestimulantes
para proporcionar maiores ganhos produtivos poderá ser de grande importância, visto que o
alho é uma cultura com grande valor agregado. Com base nestes fatores, o objetivo deste
trabalho foi avaliar o efeito do uso de um produto bioestimulante sobre a massa da matéria total
fresca, massa da matéria total seca, massa do bulbo seco e diâmetro do bulbo.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado em uma propriedade chamada Fazenda Vitória, na
localidade Linha Guarda Mor, próximo ao rio Marombas, município de Curitibanos-SC. Foi
conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC), contendo quatro tratamentos e
quatro repetições. A dimensão de cada parcela foi de 1,2 x 4m. A área útil de cada parcela foi
de 0,6x4m, sendo a distância entre plantas igual a 0,12m, e entre linhas de 0,30m. Os
tratamentos consistiram em:
T1: Testemunha, T2: Aplicaçãode1Litro por hectare do produto comercial Quantis® em
3 momentos do ciclo (40 dias após plantio; 75 dias após plantio e na diferenciação dacultura),
T3: Aplicação de 1 Litro por hectare do produto comercial Quantis® na diferenciação, T4:
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Aplicação de 2 Litros por hectare do produto comercial Quantis® na diferenciação.
A aplicação foi realizada com uma bomba costal comportando 20L. Para a aplicação de
1L do produto Quantis/ha tomou-se como referência a aplicação de 120 litros de calda por
hectare, proporcionando 0,16ml do produto para cada bomba costal de 20 Litros.
A data de plantio foi dia 18 de julho de 2017. As aplicações do produto foram realizadas
conforme os dias 40, 75 e na diferenciação, respectivamente nos dias 26 de agosto, 30 de
setembro e 25 de outubro. Foi realizado o plantio de bulbilhos da cultivar San Valentin.
A colheita foi previamente agendada para a segunda quinzena de novembro de 2017.
Após a retirada das plantas no campo, as mesmas foram encaminhadas para um local de
mensuração. Com o auxílio de uma balança de precisão, foi mensurada inicialmente a massa da
matéria total fresca, simbolizada pela planta no campo sem descontar-se a água. Em seguida,
as plantas foram conduzidas para o barracão de secagem bem ventilado e permaneceram neste
local em média dois meses para completar o período de cura do alho. A mensuração da massa
da matéria total seca foi realizada com o auxílio de uma balança de precisão.
Após a realização da mensuração total, as plantas foram levadas para o corte, separandose o bulbo da área foliar com o auxílio de uma tesoura. Após isso foi feita a mensuração apenas
dos bulbos. Após os bulbos serem cortados e terem sua massa mensurada, os mesmos foram
encaminhados para a máquina classificadora, onde realizou-se a seleção através do diâmetro
do bulbo. A classificação do alho foi feita através de esteiras diretas que rolam o alho até ocorrer
seu tombamento na caixa certa. A classificação foi através de números que variam entre 1 e 7,
conforme faixa de diâmetro comercial.
A análise estatística foi realizada primeiramente verificando-se a independência dos
erros, homogeneidade da variância, e por fim a normalidade da distribuição. Esses testes foram
pressupostos para a realização da análise de variância (teste F) por meio do software estatístico
SISVAR®.

RESULTADOS
Não houve diferença estatística dos tratamentos sobre as variáveis massa da matéria
total fresca, massa da matéria total seca, massa do bulbo seco e diâmetro do bulbo, o que está
representado pelas tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Valores médios de massa da matéria total fresca, seca e massa do bulbo seco
(g/planta). Curitibanos, SC, 2019.
Variáveis
Massa da matéria total fresca
Massa da matéria total seca
Massa do bulboseco

MédiaGeral
16,14
5,66
4,10

CV(%)
19,89
18,02
17,53

Legenda: CV: Coeficiente de variação.

Tabela 2. Valores médios para a porcentagem de bulbos de alho com classificação de 1 a 7.
Curitibanos, SC, 2019.
Tipo de classe
Média (%)
CV (%)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7

0,45
1,26
3,42
13,03
31,44
47,12
3,28

166,29
118,76
72,15
49,68
29,08
23,67
120,68

Legenda: CV: Coeficiente de variação.

DISCUSSÃO
Este trabalho foi conduzido com base na hipótese de que os tratamentos com
bioestimulante poderiam proporcionar incrementos nas variáveis analisadas, e, de maneira
indireta, servir como base para fomentar uma prática agrícola menos impactante no cultivo do
alho. Porém, os resultados obtidos não confirmaram esta hipótese, pois a cultura do alho
apresentou resposta contrária à esperada. Os tratamentos que não receberam nenhuma aplicação
de qualquer fórmula de produto bioestimulante se igualaram aos demais tratamentos.
A média de massa da matéria fresca foi de 16,14g/planta, não havendo diferença
significativa entre os tratamentos. Pelo fato da dificuldade do controle de temperatura e
umidade em que o alho foi colhido, optou-se em não realizar a discussão.
Referente à massa da matéria total seca desse experimento, não houve diferença
significativa entre os tratamentos, totalizando uma média geral de 5,66g/planta. Resultado
similar a este foram encontrados pelos autores Ahmed (2015) e Jedrszzyk et al (2019). Ahmed
(2015) realizou estudo na província de Tanta, Egito e Jedrszzyk et al (2019) realizou em
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Cracóvoa, Pôlonia.Eles verificaram que o nível de matéria seca nas folhas e hastes não diferiudo
bioestimulante utilizado quando comparado com o controle.
Na variável massa do bulbo seco, a média geral deste trabalho foi 4,10g, não havendo
diferença significativa entre os tratamentos. Shalaby; El Ramady(2014) e Ahmed (2015)
obtiveram respostas positivas nas características agronômicas na cultura do alho em relação a
massa do bulbo seco, em contraste com os resultados obtidos neste trabalho. Shalaby; El
Ramady(2014) obtiveram 23,33 ton/ha e 15,23ton/ha no tratamento com aminoácido e controle,
respectivamente. Já Ahmed (2015) obteve 19,76t/ha e 18,47ton/ha com extrato de levedura e
controle, respectivamente.
Referente às classes do alho de 1 a 7, não houve diferença significativa entre os
tratamentos, totalizando uma média geral de classe 1 (0,45%), classe 2 (1,26%), classe 3
(3,42%), classe 4 (13,03%), classe 5 (31,41%), classe 6 (47,12%), classe 7 (3,28%).
Shalaby; El Ramady (2014) e Fawzy et al (2012) obtiveram resultados semelhantes. No
tratamento com bioestimulante, o diâmetro alcançado foi de 45mm na classe 5, comparado com
o controle, que foi de 36,5mm (classe 3). Fawzy et al (2012) atingiram no tratamento com
bioestimulante um valor de 44,5mm (classe 5) em contraste com o controle, de 33,4mm (classe
3). Em comparação com a média deste trabalho (47,12% dos bulbos pertencentes a classe 6),
as médias encontradas pelos autores mostram-se relativamente menores.
Tratando-se do uso de bioestimulante, é esperado que os efeitos da aplicação deste tipo
de produto sejam potencializados quando as plantas são submetidas a determinadas condições
de estresse, seja ele de caráter biótico ou abiótico. No entanto, os níveis de estresse verificados
durante o período experimental talvez não foram suficientes para que o produto expressasse o
seu verdadeiro potencial sobre as variáveis avaliadas neste estudo.
Com base nos resultados obtidos neste trabalho, bem como estudos de outros autores, a
continuação da pesquisa sobre o potencial do uso de bioestimulante a base de aminoácidos em
plantas de alho como alternativa para agricultura sustentável contribuirá para a qualidade
ambiental.

CONCLUSÃO
O uso do bioestimulantenão apresentou efeitos sobre a produtividade do alho San
Valentinna região de Curitibanos, SC.
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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo integrar os dados de poços cadastrados no Sistema de
Informação de águas subterrâneas do aquífero Taubaté, no município de São José dos Campos,
e realizar uma avaliação geoespacial através de mapas para verificação do potencial
hidrogeológico. A análise geoespacial foi realizada utilizando ferramentas contidas na extensão
Spatial Analyst do software ArcGIS e os dados de poços tubulares cadastrados. Foram
encontrados 261 poços no município de São José dos Campos, todos localizados na área urbana,
tendo uso predominante para abastecimento de indústrias e população urbana. De modo geral,
o aquífero urbano estudado apresenta um potencial hidrogeológico alto, pois mais de 70% dos
poços apresentaram vazão específica de até 5 m³/h/m. Isso significa que, para alcançar a vazão
os poços não são sujeitos à grandes rebaixamentos, tendo boa produtividade e potencial de
exploração.
Palavras-chave: SIG, Potencial Hidrogeológico, Hidrogeologia.

GEOSPACIAL EVALUATION OF THE GROUNDWATER OF AQUÍFERO
TAUBATÉ IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BASED ON SIAGAS / CPRM DATA

ABSTRACT

The objective of this research was to integrate data from wells registered in the Groundwater
Information System of the Taubaté aquifer, in the municipality of São José dos Campos, and to
perform a geospatial assessment through maps to verify the hydrogeological potential.
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Geospatial analysis was performed using tools contained in the Spatial Analyst extension of
ArcGIS software and data from registered tubular wells. A total of 261 wells were found in the
municipality of São José dos Campos, all located in the urban area, with predominant use for
supplying industries and urban population. In general, the studied urban aquifer presents a high
hydrogeological potential, since more than 70% of the wells had a specific flow rate of up to
5m³/h/m. This means that in order to reach the flow the wells are not subject to major
drawdowns, having good productivity and potential for exploration.
Keywords: SIG, Hydrogeological Potential, Hydrogeology.

INTRODUÇÃO
As águas subterrâneas têm papel indispensável como manancial hídrico de
abastecimento, ascensão do desenvolvimento econômico regional e da qualidade de vida das
populações (DURIGAN; SIMÕES, 2014). No estado de São Paulo, a água subterrânea
distribui-se em aquíferos sedimentares e fraturados. Ambos estão intimamente associados às
formações geológicas que ocorrem no ambiente, fator que determina a capacidade de armazenar
e transmitir a água subterrânea em quantidades que possam ser viáveis como fontes de
abastecimento (IRITANI; EZAKI, 2012). A disponibilidade desses aquíferos é extremamente
importante, uma vez que 51% dos municípios paulistas exploram essa fonte de água para
atender suas demandas (ANA, 2010).
O município de São José dos Campos se destaca na região do Vale do Paraíba por
apresentar grande densidade populacional devido ao desenvolvimento industrial e agrícola. O
abastecimento público da região é feito através de 48 poços, que representam 27% da demanda
total abastecida (Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2012). Para tanto são requeridas
vazões elevadas de água para abastecimento público, sendo que suas vazões sustentáveis
recomendadas chegam até 120m3/h por poço (DURIGAN; SIMÕES, 2014).
O aquífero Taubaté, que abastece cidades como Jacareí, São José dos Campos,
Caçapava e Lorena, é do tipo sedimentar. Sua extensão é limitada e está localizado entre as
Serras do Mar e da Mantiqueira. Formado por sedimentos arenosos a argilosos, sua principal
característica é a alternância de camadas de sedimentos arenosos e argilosos, promovendo uma
grande variabilidade litológica em subsuperfície (IRITANI; EZAKI, 2012). As camadas mais
arenosas, predominantes na parte basal do aquífero, foram depositadas em ambiente fluvial e
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ocorrem, predominantemente, nas regiões sudoeste e nordeste (MANCUSO; MONTEIRO,
2005). Devido a sua capacidade aflorante e comportamento livre, o aquífero é recarregado pela
água da chuva, que infiltra diretamente no solo. Além disso, é o responsável por fornecer água
aos rios da região. Os mesmos atuam como áreas de descarga do aquífero, o que impede que
estes sequem em épocas de estiagem. Esta recarga direta em toda a sua área implica em maior
vulnerabilidade a cargas de poluentes lançadas na superfície do terreno que podem infiltrar
juntamente a água da chuva (IRITANI; EZAKI, 2012).
Diante disso, as informações sobre a qualidade, os usos da água e capacidade de
armazenamento, exploração e recarga dos aquíferos são componentes essenciais para o
entendimento, proteção e otimização do uso do recurso hídrico subterrâneo. Assim, este
trabalho objetiva integrar os dados de poços cadastrados no Sistema de Informação de Águas
Subterrâneas (SIAGAS) através de mapas e verificar a relação existente entre o potencial
hídrico explorado para uma utilização mais racional e sustentável deste recurso no município
de São José dos Campos (SJC).

METODOLOGIA
Para desenvolvimento do presente estudo foi realizado um levantamento dos trabalhos
anteriores na área de águas subterrâneas no município de SJC. A busca pela base de dados
constou de dois tipos distintos de informação: a) mapas temáticos geológico e hidrogeológico
em formatos shapefile e geodatabase disponíveis na base de dados da CPRM e em instituições
de ensino como o ICT-UNESP em SJC; b) dados dos poços tubulares cadastrados na base de
dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM). Esses dados foram manipulados no software Excel e para a análise geoespacial
foram utilizadas ferramentas contidos na extensão Spatial Analyst do software ArcGIS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
São José dos Campos é um dos principais municípios do Vale do Paraíba que concentra
o maior polo industrial e tecnológico do Brasil. Segundo IBGE (2010) a população estimada
para 2018 é de 713.943 habitantes. Além disso, a zona rural compõe aproximadamente 70% do
território do município, com grandes áreas cultivadas, necessitando de grande quantidade de
água para irrigação.
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De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (Prefeitura Municipal de São
José dos Campos, 2012), 27% da demanda total de água é abastecida com água subterrânea,
sendo que os 48 poços utilizados correspondem a uma vazão nominal total de 3.517,67 m³/h. O
município de SJC possui 261 poços registrados (SIAGAS, 2016). No município é possível a
obtenção de água subterrânea em grande quantidade, sendo que a área está localizada na bacia
sedimentar com relevo relativamente plano e favorável a ocupação com uma área de excedente
hídrico proveniente da precipitação e extensas áreas de recarga, onde as infiltrações são
favorecidas pela presença de camadas porosas e permeáveis, contendo sedimentos grossos,
arenosos e conglomericos com profundidades superiores a 200 metros (DURIGAN; SIMÕES,
2014).
O Sistema de Informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS) contém as informações
gerais, construtivas, geológicas, hidrogeológicas, testes de bombeamento e análises químicas
acerca de cada poço. A Figura 1 apresenta a localização dos poços (a), formação geológica (b),
vazão específica (c), vazão explorada (d), profundidade (e) e uso da água (f).
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Figura 1- Localização dos poços (a), tipos de formação dos poços (b), vazão específica (c),
vazão explorável (d), profundidade (e) e uso da água (f).
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: o Autor (2016)
Os poços estão localizados a sudoeste do município de SJC, todos na zona urbana do
município devido à grande concentração populacional e industrial, o que demanda grande
quantidade de água (Figura 1a). Por ser considerado um município promissor para exploração
de água subterrânea, é possível que tenham-se mais poços tubulares em profundidade em uso,
principalmente na área rural, que não estão cadastrados no SIAGAS.
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Estima-se que cerca de 15 mil poços sejam perfurados anualmente no Estado de São
Paulo (ABAS, 2014), sendo sua capacidade intimamente associada as formações geológicas.
Dos poços analisados, tem-se predomínio da formação grupo Taubaté (Figura 1b) que
apresentam as maiores profundidades (Figura 1e), juntamento com a Formação
Pindamonhangaba. Destaca-se que 80% dos poços ultrapassam 100 metros de profundidade
(Figura 1e), podendo-se relacionar consequentemente, a elevada capacidade específica nas
imediações do município. Foram encontrados valores mais elevados de vazão específica
próximo a São José dos Campos e a norte da cidade de Jacareí do que nas demais regiões do
aquífero Taubaté (MANCUSO; MONTEIRO, 2005). Os 261 poços analisados apresentaram
uma média da vazão específica de 3,33 ± 3,62 m³/h/m. De acordo com a frequência (Figura 2b),
verifica-se que 52,9% dos poços apresentam vazão específica até 2,5 m³/h/m, 20,7% entre 2,5
e 5 m³/h/m, 12% de 5 a 7,5 m³/h/m, 6,3% de 7,5 a 10 m³/h/m e 8,4% variando de 10 a 20 m³/h/m.
De modo geral os valores apresentam-se altos, o que indica um elevado potencial
hidrogeológico, refletindo a ocorrência predominante de aquíferos com grande quantidade de
água explorável. Todos os poços analisados apresentaram produtividade superior a 30 m³/h,
sendo que 5% chegam a mais de 200 m³/h (Figura 1d).
A vazão de exploração é considerada alta para a região, entretanto 48,1% dos poços
apresentaram vazão explorável de até 32 m³/h, 26% possuem vazão no intervalo de 32 a 64
m³/h e apenas 25% obtiverem melhor desempenho com vazões acima de 100 m³/h. No ano de
2016 a disponibilidade total dos recursos hídricos em relação a demanda tem apresentado uma
queda suave a partir de 2012 na UGRHI 02, tendo-se destaque para aumento significativamente
maior nas vazões subterrâneas outorgadas em relação as superficiais no período entre 2013 a
2016 (33,7% e 7,7% respectivamente) (GOMES; SOARES JUNIOR, 2017).
Em relação aos usos dos poços subterrâneos (Figura 1e), o maior percentual é dado pelo
abastecimento industrial (29%), seguido pelo abastecimento urbano (21%), abastecimento
doméstico (12,6%), irrigação (0,4%) e outros usos (10,3%). Porém, cerca de 26,7% dos poços
não apresentam informações quanto a destinação de suas águas. Entre 2014 e 2015 houve um
aumento na utilização de águas subterrâneas na UGRHI 02, sendo que os usos rural e industrial
se mantiveram em um patamar de crescimento em torno de 8%, enquanto foi registrado um
crescimento de 18,7% a 42,1% para o abastecimento público, soluções alternativas e outros
usos (GOMES; SOARES JUNIOR, 2017).
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CONCLUSÃO
São José dos Campos é um município em franco desenvolvimento, que, a exemplo de
outras cidades, vem intensificando o uso de águas subterrâneas, para atender à demanda dos
mais variados segmentos. Nesse sentido, tornam-se importantes estudos que visam a subsidiar
o órgão gestor, nas tomadas de decisões.
De modo geral, o aquífero urbano estudado apresenta um potencial hidrogeológico alto,
pois mais de 70% dos poços apresentou uma vazão específica de até 5 m³/h/m. Isso significa
que, para alcançar a vazão os poços não são sujeitos grandes rebaixamentos. A quantidade de
água explorável é elevada, onde todos os poços analisados têm produtividade superior a 30
m³/h, sendo que 5% chegam a mais de 200 m³/h. O levantamento de dados a respeito das
características hidrogeológicas dos aquíferos e a organização e ilustração dos mesmos através
de ferramentas gráficas mostrou-se de extrema importância para a gestão integrada dos recursos
hídricos em grandes centros urbanos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição nutricional, físico-químico e a presença de
compostos bioativos em frutos de São-João (Berberis laurina) obtidos de três plantas diferentes.
As amostras foram obtidas no município de Painel (SC), e após a colheita, foram maceradas e
separadas em porções para análises de polpa e de extrato. A polpa in natura foi utilizada para
determinar a composição nutricional e físico-química, já o extrato foi preparado na
concentração de 10 % (m/v) para a análise de compostos fenólicos e antocianinas totais. Os
resultados demonstram que o teor de sólidos solúveis totais da Planta 2 apresentou valor
(p<0,05) maior que as demais amostras, comportamento este, semelhante em relação ao teor de
vitamina C. Os dados de compostos bioativos apresentaram diferença significativa entre as
diferentes plantas do fruto de São-João. O teor de antocianinas não diferiu nas Plantas 1 e 3,
sendo que a Planta 2 demonstrou valores superiores (p<0,05) aos demais. Desse modo, podese concluir que a Planta 2 apresentou melhores valores de SST, vitamina C, compostos fenólicos
e antocianinas, sendo o melhor fruto indicado ao consumo.
Palavras-chave: Composição centesimal, Vitamina C, Berberis laurina, São-João.

NUTRITIONAL, PHYSICHOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND
BIOACTIVE COMPOUNDS OF Berberis laurina FRUITS FROM DIFFERENT
PLANTS

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the nutritional composition, physicochemical
characterization and bioactive compounds of São-João fruits (Berberis laurina) obtained in
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different plants. Samples were obtained in Painel City (SC), and after the harvest, were
homogenized and separated to pulp and extracts analysis. In the in natura pulp was quantified
the nutritional and physicochemical characterization; and the extracts were performed in the
concentration of 10% (w/v) to the analysis of total phenolic and anthocyanin. Resuls
demonstrate that the content of Plant 2 total soluble solids (23.70 ± 0.14 °Brix) was statistically
higher comparing with the other samples; and a similar fact occurred with the Vitamin C content
(101.19 ± 2.50 mg ascorbic acid 100 g-1). Data of bioactive compounds presented significative
difference between plants. In the anthocyanin content, the Plant 1 and 3 were statistically equal
(p>0.05), however, Plant 2 demonstrated higher content of anthocyanin. In general, we can
conclude that Plant 2 presented higher values of soluble solids, Vitamin C, phenolic compounds
and anthocyanin, being the fruit indicated to the consumption.
Key-words: centesimal composition, Vitamin C, Berberis laurina, São-João.

INTRODUÇÃO
A procura por uma alimentação saudável, preferencialmente, de origem natural tem
crescido consideravelmente. Alimentos de fontes conhecidas, com cores atrativas, presença de
compostos com atividade biológica, aumentam a visibilidade pela população. Assim, os fatores
de consumo dos alimentos, fazem com que as indústrias de alimentos optem por ingredientes
naturais e orgânicos, para promover uma melhor qualidade de vida (FERNANDES, 2010;
MELLO, 2014).
A Berberis laurina (São-João), pertence à família Berberidaceae, sendo que sua floração
acontece nos meses de setembro e outubro, já sua frutificação varia entre os meses de novembro
e fevereiro. O mesmo é caracterizado pela presença de notáveis espinhos tripartidos em seus
galhos, suas flores são amareladas e ovais, folhas simples e coriáceas. Seus frutos apresentam
coloração arroxeados de cor marcante, devido a presença de antocianinas, medindo cerca de 1
cm de comprimento (FORZZA et al., 2010; HOEFFEL, 2011). No entanto, estudos na literatura
científica são escassos sobre as suas propriedades nutritivas, antioxidantes e ações biológicas
dos frutos de São-João. Desta forma, o estudo de frutas nativas torna-se importante para
conhecer profundamente a biodiversidade brasileira, como forma de valorizá-la e preservá-la.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial nutricional e físico-químico de frutos
de São-João (Berberis laurina) obtidos de diferentes plantas.
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METODOLOGIA
As amostras foram obtidas em propriedades localizadas no município de Painel (SC).
Os frutos da Planta 1 (27°54.02’S ; 49°58.23’W), Planta 2 (27°53.05’S; 50°02.38’W) e Planta
3 (27°54.09’S; 49°57.46’W) foram coletados entre meses de dezembro de 2017 e fevereiro de
2018 observando o nível de maturação característico da espécie. As amostras foram
homogeneizadas e permaneceram devidamente congeladas até o momento das análises (-80
°C).
Para análise da composição nutricional, determinou-se o teor de umidade (AOAC,
2002), cinzas (AOAC, 2002), lipídios (BLIGH e DYER, 1959), proteínas (AOAC, 2002) e
carboidratos [100 - (umidade + cinzas + proteínas + lipídios)]. Além disso, avaliou-se o
conteúdo de Sólidos Solúveis Totais (SST, °Brix), pH, Acidez Total Titulável (ATT, g de ácido
cítrico 100 g-1 de fruto) (IAL, 2008) e vitamina C (IAL, 2008).
Para análise de compostos fenólicos totais e antocianinas, foram elaborados extratos dos
frutos de São-João, em duas repetições (A e B), na proporção de 1g de fruto para 10 mL de
água deionizada, conforme descrito por Sganzerla et al. (2018). O teor de Compostos Fenólicos
Totais (CFT) foi quantificado segundo o método de Folin Ciocalteau (SWAIN; HILLIS, 1959)
e ácido gálico foi utilizado como padrão. O teor de antocianinas totais foi quantificado pelo
método do pH diferencial, de acordo com Fuleki e Francis (1986) e os resultados foram
expressos em mg Antocianinas Totais 100 g-1 de amostra.
Todas as análises foram realizadas em triplicata, e os resultados estão expressos em
média ± desvio padrão. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância
(ANOVA), e quando significativo às diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste
de Tukey (p<0,05), utilizando o programa Statistica® 7.0.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados da composição nutricional e físico-química de
diferentes frutos das plantas de São-João. A Análise de Variância (ANOVA) revelou diferença
estatística no teor de umidade, pH, SST e Vitamina C entre as amostras avaliadas. A Tabela 2
apresenta os resultados das análises de compostos fenólicos e antocianinas totais.
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Tabela 1: Composição nutricional e físico-química de diferentes plantas de São João.
Parâmetros
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Umidade1
69,27 ± 0,36a
62,70 ± 3,42b
66,49 ± 0,47a
Cinzas1
1,34 ± 0,52ns
1,23 ± 0,26
0,99 ± 0,04
1
Lipídios
0,49 ± 0,09 ns
0,60 ± 0,14
0,52 ± 0,11
Proteínas1
3,53 ± 1,12 ns
4,92 ± 0,72
5,38 ± 0,51
Carboidratos1
25,36 ± 0,70 ns
30,54 ± 3,53
26,62 ± 0,20
pH
3,74 ± 0,00a
3,68 ± 0,00b
3,56 ± 0,00c
2
b
a
SST
15,25 ± 0,07
23,70 ± 0,14
15,65 ± 0,07b
3
ns
Acidez Total
0,55 ± 0,15
0,83 ± 0,18
0,67 ± 0,04
Vitamina C4
67,7 ± 8,60b
101,19 ± 2,50a
42,2 ± 2,47c
Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata (n=3). Letras diferentes
em cada linha representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). ns: dados sem diferença
significativa. Unidades: 1 g 100g-1 fruto (g%); 2 °Brix; 3 g ácido cítrico 100g-1 fruto; 4 mg ácido ascórbico 100g-1
fruto.

Tabela 2: Compostos bioativos (fenólicos e antocianinas) em diferentes plantas de São João.
Amostra
Planta 1
Planta 2
Planta 3

Repetição

Fenólicos Totais1

A
B
A
B
A

171,82 ± 38,79cd
210,80 ± 42,75bd
345,08 ± 32,67a
292,14 ± 36,33ab
244,01 ± 35,45ab

Antocianinas
Totais2
16,03 ± 2,38c
18,95 ± 5,31c
54,43 ± 2,27a
44,92 ± 1,38b
15,19 ± 2,98c

B

212,97 ± 9,18bc

14,77 ± 1,75c

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata (n=3). Letras diferentes
em cada coluna representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 1 mg Ácido Gálico Equivalente
(AGE) 100g-1 de fruta; 2 mg Antocianinas Totais (AT) 100g-1 de fruta.

DISCUSSÃO
Observou-se no teor de umidade, que a Planta 2 apresentou menor valor (62,70 ± 3,42
g%) (p<0,05) comparado com as demais plantas. Este fato refletiu no teor de SST da Planta 2,
que apresentou maior valor (23,70 ± 0,14 °Brix), sendo estatisticamente diferente das demais
amostras. Pereira et al. (2012) avaliaram frutas da família Myrtaceae e comprovou que
conforme aumenta o teor de umidade nas frutas, diminui o teor de sólidos solúveis. Além disso,
o maior conteúdo de sólidos em frutas favorece o processamento industrial, visto que requer
menos energia, menos adição de açúcar e um rendimento de produto maior (PEREIRA et al.,
2012).
Avaliando o teor de proteína, nota-se que as plantas não apresentaram diferença entre si
(p>0,05). De maneira geral, o teor proteico dos frutos de São-João (4,61 g/100g) demonstram
valores superiores quando comparadas a outras frutas caracterizadas pela Tabela Brasileira de
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Composição Alimentos (TACO, 2011), como exemplo o abacaxi (0,9 g/100g ), maracujá (2,0
g/100g) e pequi (2,3 g/100 g).
Com relação ao teor de vitamina C, a Planta 2 apresentou resultado estatisticamente
superior (p<0,05) às demais amostras (101,19 ± 2,50 mg Ácido Ascórbico 100g -1). O teor obtido
nessa planta foi superior ao encontrado no caqui e no morango, entretanto, inferior ao
encontrado na acerola (CARDOSO et al., 2011). O ácido ascórbico (vitamina C) está
diretamente relacionado à captura de radicais livres em fase aquosa antes mesmo de iniciar a
peroxidação lipídica, também atuando na prevenção da oxidação do LDL-colesterol, além de
atividade antioxidante (JACOB, 1999; CHAMBERS et. al., 1996).
A análise de variância (ANOVA) demonstrou que os dados de compostos bioativos
apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre as três diferentes plantas do fruto de SãoJoão. Em relação à presença de compostos fenólicos totais, o valor da média da Planta 1 (191,31
mg AGE 100g-1) apresentou-se inferior quando comparado aos demais valores da Planta 2 e 3,
porém a Planta 2 destaca-se com o valor superior entre as repetições (318,61 mg AGE 100g -1).
Observando o teor de antocianinas, as Plantas 1 e 3 não apresentaram diferença significativa
entre si (p>0,05). Porém, a Planta 2 demonstrou dados superiores ao teor das antocianinas,
entretanto também foi evidenciado diferença significativa entre as duplicatas (A e B) dessa
planta. Essa diferença pode ser explicada pelo fato das antocianinas apresentarem alta taxa de
degradabilidade ao longo do tempo (MAEDA, 2006), o que pode ter acontecido na repetição B
da Planta 2.
As antocianinas são pigmentos hidrossolúveis caracterizados por expressarem o
espectro de cor entre o vermelho e a azul, tons de púrpura também podem ser evidenciados
quando essas duas misturam-se. Estes pigmentos são encontrados em hortaliças, folhas, flores
e frutos como o morango, a amora, o mirtilo, entre outros (FULEKI; FRANCIS, 1986). Esses
pigmentos são amplamente utilizados com o intuito de obter uma coloração desejada, aplicadas
à formação de corantes alimentícios, cosméticos, tintas e também para experiências
educacionais.
Além disso, a importância da identificação da presença de fenólicos em alimentos com
atividade antioxidante é indispensável, visto que, estes compostos atuam no metabolismo
humano, prevenindo diversas enfermidades neurológicas, cardiovasculares e cancerígenas
(HARBORNE; WILIAMS, 2000; PEREIRA et al., 2012). Desse modo, o fruto avaliado
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apresenta elevado teor de compostos fenólicos, sendo um fruto promissor para a saúde humana,
tendo a possibilidade de diminuir doenças.

CONCLUSÃO
Através da realização desse trabalho, pode-se concluir que as plantas de diferentes
localidades do município de Painel (SC) apresentaram diferença significativa em parâmetros
de composição nutricional e físico-química, bem como, nos compostos bioativos e atividade
antioxidante. A Planta 2 demonstrou valores superiores de SST, Vitamina C, compostos
fenólicos e antocianinas. Estudos posteriores poderão ser realizados para avaliar as condições
ambientais na qual as plantas estão inseridas, para compreender o real motivo das alterações
fisiológicas da planta.
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RESUMO
Na década de 60 houve um aumento da preocupação da sociedade em relação ao meio ambiente
devido ao aumento na demanda de recursos naturais. A Bioética surge nos anos 70 com o
objetivo de trazer a reflexão acerca das questões relacionadas a sobrevivência humana, meio
ambiente e saúde, sendo considerada a ética da vida como um todo abarcando desde o
ecossistema até o homem. Em virtude das questões ambientais criou-se uma profissão
específica para resolvê-las, a Engenharia Ambiental e Sanitária. Este estudo tem como enfoque
realizar uma análise da bioética e da atuação do Engenheiro Ambiental e Sanitarista frente a
tomada de decisão deste profissional através de uma revisão bibliográfica apontando as relações
entre ambas. A Bioética se apresenta como o mecanismo pelo qual o Engenheiro Ambiental e
Sanitarista pensa ao tomar as decisões referentes ao meio ambiente, recordando a sua relação
com a parte econômica e social, para promover de forma mais eficiente o desenvolvimento
sustentável, a saúde e a sobrevivência.
Palavras-chave: Bioética, Engenharia ambiental e sanitária, Bioética ambiental

BIOETHICS AND THE PROCEEDING OF THE ENVIRONMENTAL AND
SANITARIST ENGINEER

ABSTRACT
In the 1960s there was an increase in society's concern about the environment due to the increase
in the demand for natural resources. Bioethics emerged in the 1970s with the objective of
bringing about reflection on issues related to human survival, environment and health, being
considered the ethics of life as a whole ranging from the ecosystem to man. Due to
environmental issues a specific profession was created to solve them, Environmental and
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Sanitary Engineering. This study focuses on an analysis of bioethics and the performance of the
Environmental and Sanitary Engineer in the face of the decision making of this professional
through a bibliographical review pointing out the relations between both. Bioethics presents
itself as the mechanism by which the Environmental and Sanitary Engineer thinks when making
decisions regarding the environment, remembering their relationship with the economic and
social part, to promote more efficiently sustainable development, health and survival.
Keywords: Bioethics, Environmental end sanitary engeneering, Environmental bioethics

INTRODUÇÃO
Até os anos 60, as questões ambientais eram vistas mais na perspectiva da ética da
preservação das espécies e ecossistemas do que da perspectiva econômica (SANTOS, 2014).
Segundo a mesma autora, a lógica do sistema de desenvolvimento nas sociedades
contemporâneas, influenciou no aumento da demanda dos recursos naturais para atender ao
acelerado processo de produção e consumo, emergindo, nesse sentido, uma preocupação com
as ameaças ambientais e um temor quanto à possibilidade de sobrevivência do homem.
Na década de 70 em que se passou a encarar pela primeira vez o planeta como um
organismo vivo, surgiu nos Estados Unidos, pelas mãos do Prof. Van Rensselaer Potter (1971),
a denominação e o conceito de um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike
(ética), a Bioética, ou ética aplicada à vida, como passou a ser conhecida desde então
(CARVALHO; PESSINI; CAMPOS JUNIOR, 2006).
De acordo com Selli e Garrafa (2005) a bioética designa o ramo da ética que disciplina
a conduta humana nas questões que envolvem a vida em geral, desde o ser humano até o
ecossistema do qual fazem parte.
Segundo Costa (2013) existe o modelo ecossistêmico que une três reflexões
simultâneas: a saúde, o ambiente e, como mediação entre os dois, as condições, situações e
estilos de vida dos grupos populacionais específicos. Significa conjugar saúde e ambiente,
entrelaçando a sustentabilidade ecológica do ambiente natural com o desenvolvimento
socioeconômico do entorno e com a qualidade de vida.
Neste contexto, segundo Alonso e Alonso (2014), foi concedida ao profissional
Engenheiro Ambiental a missão de operar frente ao desenvolvimento humano, ao progresso
tecnológico, à expansão agrícola e à sociedade do consumo, através de mecanismos regulatórios
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aliados ao meio natural, sem que este perca sua essência, e trabalhar em certo grau que as
atividades humanas hoje não prejudiquem as nações ou populações futuras, isto é, praticando a
sustentabilidade.
O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da bioética relacionada a atuação
do Engenheiro Ambiental e Sanitarista, bem como da importância da tomada de decisão deste
profissional fundamentada neste conceito.

METODOLOGIA
O estudo consiste em uma revisão bibliográfica narrativa sobre a bioética relacionandoa com a atuação do profissional formado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Com base em
fontes secundárias encontradas através do Google Acadêmico, não sendo estabelecido um
intervalo de tempo para as fontes de pesquisa e nem um método de pesquisa específico.
Durante a pesquisa utilizou-se as seguintes palavras-chave: bioética, bioética ambiental,
engenharia ambiental bioética e desenvolvimento sustentável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ética a partir do conceito de bioética traz as reflexões que surgiram durante o século
XX por Fritz Jahr (1927), Potter (1971) e outros pensadores. Potter propôs a utilização do termo
Bioética para a ética aplicada às questões que envolvessem seres humanos e as questões
ambientais, como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma
nova sabedoria, conhecimento biológico e valores humanos (CARVALHO; PESSINI;
CAMPOS JUNIOR, 2006).
Segundo Pessini (2006) a reflexão Potteriana de bioética se antecipa a toda a
problemática ecológica de hoje, e tem muita sintonia com a causa ecológica das Nações Unidas,
que identifica três grandes desafios a serem enfrentados em nosso tempo: a necessidade de
manter a paz no mundo, o meio ambiente e a luta contra a pobreza.
A crise ecológica decorrente da falta de cuidado com o ambiente e das relações do
homem com a fruição dos recursos deu espaço para o surgimento do novo campo de estudo e
atuação dentro da ética aplicada: bioética ambiental – criada em virtude da crise ética e moral
que se instalou na sociedade pós-moderna (BRAMA; GRISÓLIA, 2012).
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De acordo com Santos (2014) a bioética ambiental trabalha com a análise ética das
questões ambientais, seja numa perspectiva local, como uma análise ética sobre o aterro de um
mangue; seja em plano nacional, como a análise da gestão dos resíduos sólidos; seja em escala
internacional, a exemplo das questões relacionadas ao aquecimento global.
Para a mesma autora esta vertente ambiental da bioética surge para enfrentar o desafio
de orientar uma análise ética para a tomada de decisão no gerenciamento de um problema
ambiental concreto, consolidando uma mudança de consciência em relação ao meio ambiente.
O Engenheiro Ambiental e Sanitarista, uma vez que é inerente à profissão o cuidado
com o meio ambiente e a utilização de tecnologias para evitar e/ou minimizar possíveis
impactos no meio, deve realizar a tomada de decisão frente aos problemas ambientais
apresentados de forma ética.
Quando um Engenheiro Ambiental projeta um sistema de saneamento básico para uma
comunidade, o profissional está atingindo metas em prol da sociedade, que por direito
constitucional, poderá obter melhoria da qualidade de vida, e em prol do meio ambiente,
controlando e evitando possíveis danos ambientais, no viés da poluição (ALONSO; ALONSO,
2014).
Uma das relações da bioética com as atribuições do Engenheiro Ambiental e Sanitarista,
é a gestão de recursos hídricos. A Política Nacional dos Recursos Hídricos tem como um dos
fundamentos, que a água é um recurso limitado e em situações de escassez, o uso prioritário
dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais e como um dos
objetivos a utilização racional e integrada dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).
Segundo Pontes e Schramm (2004) desigualdades na distribuição da água potável
podem se constituir em situações de injustiça, que vão refletir negativamente na qualidade de
vida de pessoas e populações humanas. Portanto, são questões de conteúdo moral que devem
ser examinadas à luz da ética aplicada, especialmente da bioética, preocupada com a qualidade
da vida resultante das práticas humanas, que envolvem conflitos de interesses e valores entre
atores sociais.
Sabe-se que a maioria das causas de doenças de saúde pública são devido a problemas
ambientais, principalmente as que afetam as populações mais carentes. Por isso não se pode
enfrentar a questão ambiental sem levar em consideração a íntima relação entre ambiente e
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saúde, pois os efeitos da degradação ambiental aparecem na saúde, para compreender essa
relação, impõe-se uma visão ecológica da própria saúde humana (COSTA, 2013).
Os problemas ecológicos não dependem de uma simples solução técnica, reclamam uma
resposta ética. Requerem uma mudança de paradigma na vida pessoal, na convivência social,
na produção de bens de consumo e, principalmente, no relacionamento com a natureza
(JUNGES, 2006 apud SANTOS, 2014).
O Engenheiro Ambiental e Sanitarista, além do conhecimento técnico, deve estar ciente
das questões éticas ao buscar o desenvolvimento sustentável para que possa trazer esta mudança
de paradigma. Por exemplo, por meio da educação ambiental, que busca a conscientização e
sensibilização da sociedade ante às questões do meio ambiente relacionando sua importância
diante do sistema organizacional da sociedade.
CONCLUSÃO
A Bioética é uma ciência que demonstra a importância de um meio ambiente equilibrado
para a saúde e sobrevivência do ser humano, sendo vital para a tomada de decisão do
Engenheiro Ambiental e Sanitarista por estar fortemente vinculada aos atributos profissionais
da profissão e aliada à sua missão de promover o desenvolvimento sustentável.
Serve de subsídio para o profissional realizar uma mudança de paradigma na forma em
como a sociedade percebe e se relaciona com as questões ambientais, procurando propiciar um
meio ambiente saudável, a saúde e a sobrevivência da espécie.
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RESUMO
O processamento de frutas nativas para a produção de geleias é uma alternativa viável e
interessante para aumentar o consumo dessas frutas, ricas em compostos bioativos e
antioxidantes. O objetivo deste trabalho foi elaborar geleia à base de amora preta (Morus nigra),
e avaliar a composição centesimal, físico-química, bem como a estabilidade de vitamina C e da
atividade antioxidante (ABTS) durante dois meses de armazenamento. As geleias foram
produzidas com a proporção de 1 kg de polpa in natura e 750 g de açúcar cristal, sendo
concentradas até 65 °Brix. Através dos resultados obtidos, conclui-se que a formulação de
geleia à base de amora preta é uma forma promissora de processamento, pois além de ser de
fácil manipulação, se torna economicamente viável para os produtores locais.
Palavras-chave: processamento de alimentos, geleia, amora preta, Morus nigra.

NUTRITIONAL, PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION, VITAMIN C AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY STABILITY IN BLACKBERRY (Morus nigra) JELLY

ABSTRACT
The processing of native fruits for the production of jellies is a viable and interesting alternative
to increase the consumption of these fruits, rich in bioactive compounds and antioxidants. The
objective of this work was to produce blackberry (Morus nigra) jelly, to evaluate the nutritional
and physicochemical composition, as well as the stability of vitamin C and antioxidant activity
during storage. The jellies were produced with the ratio of 1 kg of fresh pulp and 750 g of
crystal sugar, being concentrated to 65 °Brix. Thus, the formulation of blackberry jelly has

292

proved to be a promising form of processing, since it is easy to handle and economically viable
for local producers.
Keywords: food processing, jelly, blackberry, Morus nigra.

INTRODUÇÃO
As frutas nativas do Planalto Sul Catarinense demonstram benefícios essenciais, como
fontes de macronutrientes, energia, vitaminas e minerais, contendo substâncias primordiais ao
metabolismo humano, como a presença de nutrientes, compostos bioativos e vitaminas, que
auxiliam na diminuição de doenças cardiovasculares, inflamação e alguns tipos de câncer
(PIMENTEL; FRANCKI; GOLLÜCKE, 2005; RUFINO et al., 2010).
No entanto, as frutas nativas não apresentam um tempo de vida útil hábil quando
comercializadas in natura, devem-se criar novos métodos para o processamento e o aumento
da comercialização (CLERICI; CARVALHO-SILVA, 2011). Sendo assim, a implementação
das mesmas como matéria prima para alimentos processados torna-se uma alternativa viável
para o desenvolvimento sustentável da economia da região e da agricultura local (CHITARRA
e CHITARRA, 2005; CANUTO et al., 2010).
A presença de compostos antioxidantes tem atraído à atenção da indústria alimentícia,
farmacêutica e da população em geral, sendo promissores no combate do estresse oxidativo
celular. A presença de moléculas antioxidantes em alimentos auxilia no mecanismo de defesa
e controle de danos celulares causados por radicais livres (HALLIWELL e GUTTERIDGE,
1984; THILAKARATHNA e RUPASINGHE, 2012). Além disso, estudos demonstraram que
a genética, as condições ambientais, de processamento e armazenamento influenciam na
qualidade das frutas e principalmente, na concentração destes compostos benéficos para a saúde
(SCHWARTZ et al., 2009; JOSUTTIS et al., 2012).
Diante dos fatos apresentados, o objetivo deste trabalho foi elaborar geleia à base de
amora preta (Morus nigra), avaliar a composição centesimal e físico-química, bem como a
estabilidade de vitamina C e da atividade antioxidante (ABTS) durante o armazenamento (dois
meses/temperatura ambiente), com o intuito de desenvolver um novo produto regional.
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METODOLOGIA
Material vegetal: as amostras de amora preta foram cultivadas de maneira
agroecológica no campo experimental do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages
(27°48’22’’S, 50°20’17’’O, 959 metros de altitude). As frutas foram coletadas no ponto
específico de maturação da espécie, sendo sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio
(1,5%, 15 min.), e em seguida a polpa foi obtida utilizando um multiprocessador doméstico.
Produção da geleia: a geleia de amora preta foi elaborada utilizando a proporção de 1
kg de polpa in natura e 750 g de açúcar cristal. Por meio de tratamento térmico (cocção), a
geleia foi concentrada até atingir 65 °Brix, e em seguida foi armazenada em frascos de vidro
(100 g) previamente esterilizados (100°C, 15 min).
Avaliação da composição centesimal e físico-química: a polpa in natura e a geleia de
amora preta foram submetidas às análises de caracterização centesimal e físico-química.
Avaliou-se o teor de umidade (IAL, 2008), cinzas (IAL, 2008), lipídios (BLIGH; DYER, 1959),
proteínas (AOAC, 2012), carboidratos totais (por diferença), pH, Acidez Total (AT) e Sólidos
Solúveis Totais (SST) (IAL, 2008).
Avaliação da estabilidade de Vitamina C e da atividade antioxidante (ABTS): a
formulação de geleia de amora preta foi submetida a avaliação de estabilidade durante dois
meses de armazenamento (mês 0, 1 e 2) em temperatura ambiente, sendo a polpa in natura
utilizada como controle. Determinou-se o conteúdo de vitamina C (IAL, 2008); e em extrato
aquoso previamente elaborado (10%, m/v) (SGANZERLA et al., 2018), quantificou-se a
atividade antioxidante pela inibição do radical livre ABTS (2,2′-Azino-bis (ácido 3etilbenzotiazoline-6-sulfonico)) (RE et al., 1999). Os resultados foram expressos em mg ácido
ascórbico/100g e mg de Trolox Equivalente (TE)/100g, respectivamente para as análises de
Vitamina C e atividade antioxidante.
Análise estatística: os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as diferenças entre as médias foram verificadas pelo teste de Tukey (p<0,05), através do
programa Statistica®.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para a caracterização centesimal e físicoquímica de polpa in natura e geleia de amora preta (Morus nigra).
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Tabela 01: Caracterização centesimal e físico-química de polpa in natura e geleia de amora
preta (Morus nigra).
Parâmetros
Polpa in natura
Geleia
Umidade (g 100 g-1)
91,17 ± 0,14 a
29,15 ± 0,22 b
Cinzas (g 100 g-1)
0,43 ± 0,02 ns
0,35 ± 0,08
-1
Lipídios (g 100 g )
1,24 ± 0,22 a
0,57 ± 0,20 b
Proteínas (g 100 g-1)
0,40 ± 0,08 ns
0,28 ± 0,03
-1
Carboidratos (g 100 g )
6,74 ± 0,12 b
69,85 ± 0,31 a
pH
3,33 ± 0,02 ns
3,19 ± 0,15
-1
AT (g ácido cítrico 100 g )
1,50 ± 0,14 ns
1,31 ± 0,17
SST (°Brix)
9,43 ± 0,06 b
74,42 ± 0,44 a
Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (análises realizadas em triplicata, n=3). Letras diferentes
em cada linha representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). ns: diferenças não significativas
pelo teste de Tukey (p>0,05).

Figura 1: Estabilidade de Vitamina C e da atividade antioxidante (ABTS) em polpa in natura
de amora preta.

DISCUSSÃO
Avaliando os resultados obtidos (Tabela 1), pode-se observar que o processamento
térmico da polpa de amora preta para a produção da geleia conduziu um decréscimo (p<0,05)
no teor de umidade e um consequente aumento no teor de SST, devido ao cozimento e a adição
de açúcar. Além disso, o processamento de amora preta não influenciou (p>0,05) na degradação
de macronutrientes, mantendo o teor de cinzas, lipídios e proteínas após a produção de geleia.
A acidez na geleia se torna um ponto importante a ser observado, pois é um dos
parâmetros que contribui para a sua gelificação, a qual ocorre na presença de açúcar (67,5%) e
pH ácido (3,0 a 3,2) (CETEC, 1985). Sendo assim, é possível observar que a geleia produzida
se manteve na faixa do valor ideal de pH, sendo um fator essencial para a qualidade do produto.
Além disso, o teor de SST é um indicativo do teor de açúcar presente na geleia, e a legislação
brasileira (LOVATTO, 2016) determina que as geleias tipo extra devem possuir um teor de
SST maior que 65 °Brix. Os parâmetros de carboidratos e SST possuem uma relação direta

295

entre si, pois o aumento da quantidade de carboidratos totais e SST entre a polpa e a geleia são
atribuídos ao acréscimo de açúcar durante o processo de produção.
Observando os resultados da Figura 1, nota-se uma diferença significativa (p<0,05) no
teor de vitamina C da polpa in natura em relação a geleia ao longo dos dois meses avaliados.
Este fato pode ser explicado devido a sensibilidade térmica da vitamina C, onde o processo de
oxidação devido a temperatura é, quimicamente, o maior responsável pela degradação do ácido
ascórbico. Além disso, a vitamina C pode ser degradada pela ação do pH, oxigênio, luz,
temperatura, teor de umidade ou atividade de água (SUCUPIRA et al., 2012). A polpa in natura
apresentou 202,42 ± 5,74 mg de ácido ascórbico/100g, diminuindo após o processamento
térmico (55,48 ± 9,56 mg ácido ascórbico/100g geleia). Além disso, após 2 meses de
armazenamento, este valor decaiu para 26,14 ± 11,61 mg ácido ascórbico/100g geleia.
A atividade antioxidante de frutas está diretamente relacionada à presença de compostos
bioativos, enzimas e vitaminas (THILAKARATHNA; RUPASINGHE, 2012). No entanto,
esses compostos podem ser degradados por fatores físico-químicos comuns ao processamento
de alimentos, como processamento térmico (FALCÃO et. al. 2007). Neste estudo, foi observado
que a atividade antioxidante pela inibição do radical livre ABTS teve um decréscimo da polpa
para a geleia, sendo estatisticamente comprovado (p<0,05). A polpa in natura apresentou
atividade antioxidante de 857.94 ± 56.94 mg TE/100g, diminuindo após o processamento
térmico (698.69 ± 40.20 mg TE/100g) e decaindo durante o mês 1 e 2 de armazenamento.

CONCLUSÃO
Através da realização deste trabalho, mostrou-se que é possível utilizar frutas nativas do
Planalto Catarinense para promover a inserção de compostos nutricionais na dieta, visto que a
polpa e a geleia produzida apresentam os macronutrientes fundamentais, como minerais,
lipídios, proteínas e carboidratos. Portanto, a formulação de geleia à base de amora preta
mostrou-se uma forma promissora de processamento, pois além de ser de fácil manipulação, se
torna economicamente viável para produtores locais dessa fruta.
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RESUMO
É condição básica para o gerenciamento dos recursos hídricos conhecer as principais
características da unidade básica de gerenciamento, a bacia hidrográfica, como área de
drenagem, forma da bacia, sistema de drenagem e características do relevo. Portanto, teve-se
como objetivo a caracterização de duas sub-bacias pertencentes a bacia hidrográfica do rio
Canoas a qual está localizada na 4ª Região Hidrográfica do Brasil, buscando compreender as
relações de causa e efeito, promovidas pelos parâmetros morfológicos das sub-bacias.
Utilizando processamentos do Modelo Digital de Terreno (MDT) no software ArcGis® 10.1,
por meio do componente ArcMap® 10.1 desse programa. Tanto para a sub-bacia 1 (exutório
S1P1) como para a sub-bacia 2 (exutório S1P3), obteve-se como característica bacias mais
alongadas. Estes e outros parâmetros analisados intervêm no ciclo hidrológico, de modo que
devem ser levados em consideração na elaboração de planos de gerenciamento de recursos
hídricos e para determinar demandas e disponibilidades futuras.
Palavras-chave: Recursos hídricos, Santa Catarina, Região hidrográfica.

CHARACTERIZATION OF HYDROGRAPHIC BACIAS OF MOUTH S1P1 AND
S1P3 OF THE HYDROGRAPHIC BOWL OF CANOAS RIVER

ABSTRACT
It is essential for the management of water resources such as the main physical axes, the river
basin, the drainage area, the basin system, the drainage system and the characteristics of the
relief. Therefore, a characterization of two constituent sub-basins of the river basin of the
Canoas River is located in the 4th Hydrographic Region of Brazil, searching for cause and effect
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links, promoting the morphological parameters of the sub-basins. Using Digital Terrain Model
(MDT) processes without ArcGis® 10.1 software, through the ArcMap® 10.1 component of
this program. Both for a sub-basin S1P1 and a sub-basin S1P3, obtained-as characteristic more
elongated basins. These and other research parameters do not have hydrological cycles, so they
must be carried out to carry out water resources management plans and to determine future
demands and availabilities.
Keywords: Water resources, Santa Catarina, River basin district.

INTRODUÇÃO
O Brasil está dividido em 12 Regiões Hidrográficas (RH) dentro do território nacional.
A bacia do Rio Uruguai, em território brasileiro, realiza a drenagem da região norte do Rio
Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, em uma extensão de 177 mil km². Em Santa Catarina,
os rios Pelotas e Canoas, são os formadores do rio Uruguai. A bacia hidrográfica do Rio Canoas
está situada inteiramente em Santa Catarina, em sua RH número 4, no Planalto de Lages, da
qual fazem parte o rio Canoas e Pelotas.
Pelo caráter integrador, as bacias hidrográficas são consideradas excelentes unidades de
gestão dos elementos naturais e sociais, pois, nessa óptica, é possível acompanhar as mudanças
introduzidas pelo homem e as respectivas respostas da natureza (COLLISCHONN;
DORNELLES, 2010). Portanto, a delimitação de uma bacia hidrográfica e a definição de seus
parâmetros são um dos primeiros procedimentos executados em análises hidrológicas
ambientais.
Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar a caracterização
morfométrica e hipsométrica das sub-bacias delimitadas pelos pontos de exutório S1P1 e S1P3
da bacia hidrográfica do rio Canoas, por meio da estimativa de alguns parâmetros físicos e a
partir desses dados, compreender as relações de causa e efeito, promovidas pelos parâmetros
morfológicos das sub-bacias.

METODOLOGIA
Os pontos S1P1 e S1P3 foram definidos como exutório, sendo localizados no município
de Urubici e Bocaina do Sul respectivamente, as coordenadas (Tabela 1) estão no sistema UTM
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(Universal Transvesa de Mercator). Ambos estão localizados na bacia do Canoas, uma subbacia do Rio Canoas.

Tabela 1 - Coordenadas UTM dos pontos de exutório das sub-bacias em estudo.
Sub-bacia
Sub-bacia 1
Sub-bacia 2

Exutório
X
Y
S1P1
643337,46 6905516,95
S1P3
614986,50 6935325,38

Para obter os parâmetros morfométricos e hipsométricos das sub-bacias e das redes
hidrográficas foi necessário realizar a delimitação das duas sub-bacias. Para isso, obteve-se o
arquivo MDT (Modelo Digital de Terreno) da bacia do Rio Canoas, o qual foi processado em
um ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfico), por meio do software ArcGis® 10.1,
utilizando um componente desse programa, o ArcMap® 10.1.
Foram definidos parâmetros morfológicos para cada sub-bacia em análise, além das
características da rede hidrográfica que as compõe e também parâmetros hipsométricos
(HORTON, 1945 apud CHRISTOFOLLETI, 1974). O ordenamento das bacias hidrográficas
foi realizado de acordo com o método de Strahler (1952). Além disto, todos os dados foram
analisados com base nos parâmetros apresentados por Collischonn e Dornelles (2013), Villela
e Mattos (1975) a depender do parâmetro analisado.

RESULTADOS
As sub-bacias foram estabelecidas com base nos exutórios S1P1 e S1P3, denominados
respectivamente, bacia 1 e bacia 2. Com as áreas de captação delimitadas, obteve-se valores de
parâmetros qualitativos e quantitativos necessários para a compreensão do comportamento
hidrológico das bacias. Portanto, os parâmetros morfológicos obtidos para as bacias estão
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros morfológicos para a bacia 1 e bacia 2.
Área (km²)
Perímetro (km)
Comprimento Axial (km)
Largura Média (km)
Fator de forma
Coeficiente de compacidade
Índice de circularidade

BACIA 1
604,70
168,42
33,94
17,82
0,52
1,93
0,27

BACIA 2
1850,91
277,24
56,07
33,01
0,59
1,82
0,30
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Nota-se que a bacia 2 apresentou características de maior proporção quando comparada
a bacia 1 em análise. E após esta análise, foram obtidos os parâmetros gerados para as redes de
drenagem, os quais estão expressos na Tabela 3.

Tabela 3 - Parâmetros da rede de drenagem da bacia 1 e bacia 2.
Extensão do rio Principal (m)
Sinuosidade do Rio Principal
Cota Máxima do Rio Principal (m)
Cota Mínima do Rio Principal (m)
Declividade média do rio principal (m/m)
Comprimento total dos canais da bacia (m)
Densidade de drenagem (km/km²)
Coeficiente de Manutenção (m²/m)
Extensão do percurso superficial

BACIA 1
56020,56
39,41
1694,13
878,68
0,014
214884,97
0,355
2814,07
1,41

BACIA 2
120739,32
53,56
1694,13
846,76
0,007
672734,69
0,363
2751,32
1,37

Por fim, foram obtidos os parâmetros hipsométricos de cada bacia, sendo estes
apresentados na Tabela .

Tabela 4 - Parâmetros hipsométricos da bacia 1 e bacia 2.
Relevo Total (m)
Declividade média da bacia (%)
Relação do Relevo (m)
Índice de rugosidade (m/km)
Elevação média (m)
Coeficiente de massividade (m/km²)
Coeficiente orográfico
Comprimento curvas (km)
Equidistância entre as curvas (km)

BACIA 1
939,244
14,995
0,017
333,77
1254,53
2,07
2602,67
510,8
0,05

BACIA 2
979,26
13,0003
0,0081
355,92
1127,82
0,61
687,22
1353,65
0,05

Na Figura 1 está apresentado as áreas de contribuição de cada bacia em análise. A partir
da rede de drenagem dessas áreas, foi possível constatar que o rio principal da bacia 1 é de
ordem 4, enquanto que o da bacia 2 é de ordem 5.
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Figura 1 – Área de contribuição da bacia 1 e bacia 2.

DISCUSSÃO
De acordo com os dados obtidos na Tabela 2, observa-se que a bacia 1 é mais irregular
e alongada que a bacia 2, já que possui índice de compacidade maior e fator de forma menor,
sendo então, uma bacia menos propícia à ocorrência de inundações, e com predominância de
escoamentos relativamente lentos, se comparados à bacia 2, na qual os escoamentos tendem a
chegar praticamente ao mesmo tempo ao exutório, elevando significativamente a vazão e
causando enchentes e alagamentos (COLLISCHONN E DORNELLES, 2013).
Observando os dados da Tabela 3, nota-se que ambas as bacias possuem densidade de
drenagem baixa, de acordo com Villela e Mattos (1975) por apresentarem o índice de densidade
de drenagem menor que 0,5 km/km². A bacia 1 apresenta declividade média (Tabela ) maior e
que junto com a sinuosidade do curso controla a velocidade de escoamento, também afetando
o tempo de concentração da bacia, sendo que o curso principal se encontra nas cotas mais baixas
da bacia.
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As velocidades de escoamento que chegam à essas cotas são maiores, enquanto que a
sinuosidade promove uma redução de velocidade e, por conseguinte, a sinuosidade da bacia 2
aumenta o risco de enchentes, fato que é agravado devido ao comprimento do rio principal que
de acordo com Collischonn e Dornelles (2013) em conjunto com a velocidade da água, interfere
no tempo de concentração da bacia. Sendo que, uma maior distância a ser percorrida pela água
até o exutório, aumenta o tempo de concentração, fazendo com que a água permaneça mais
tempo dentro da bacia hidrográfica. Analisando todos os parâmetros, pode-se concluir que o
tempo de concentração da bacia 2 deve ser maior se comparado à bacia 1.
De acordo com a Tabela , percebe-se que ambas as bacias possuem relevo muito
ondulado, estando inseridas no intervalo de 10 a 20% (CRUZ, 2006). Este parâmetro,
relacionado ao índice de rugosidade, afeta as velocidades de escoamento que influenciam na
suscetibilidade à erosão de uma bacia. Como a bacia 1 encontra-se localizada em parte mais
elevada do terreno que a bacia 2, a mesma contribui nas condições de vazão no exutório da
bacia 2.

CONCLUSÃO
Os indicadores das sub-bacias hidrográficas foram analisados, de tal forma que
proporcionou um entendimento mais abrangente da influência de cada característica nas
movimentações e armazenamentos que ocorrem nas bacias.
Portanto, apesar de as duas bacias apresentarem formato mais alongado, considerando
a bacia 1 com escoamentos relativamente lentos, e suas demais características como a
sinuosidade dos rios e a velocidade de escoamento apresentadas, tornam esta bacia menos
propicia a ocorrência de inundações. Já a bacia 2 é mais propicia a inundações devido as suas
características e também por receber as contribuições de vazão da bacia1.
Considerando que as alterações nas bacias hidrográficas ocorrem em escala milenar,
estas podem ser estudadas anos à frente fazendo uso de modelagens, com o uso dos parâmetros
obtidos neste estudo, para sintetizar o comportamento hidrológico ao longo de um período.
Estes fatores intervêm no ciclo hidrológico, em tal grau, que devem ser levados em
consideração na elaboração de planos de gerenciamento de recursos hídricos, e para determinar
demandas e disponibilidades futuras.
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RESUMO
No presente trabalho o óleo essencial de pimenteira (Cinnamodendron dinisii Schwanke) foi
encapsulado pela técnica de nanoprecipitação, utilizando a proteína zeína e incorporados em
um polímero natural de quitosana, para a produção de um nanocompósitos polimérico. Após a
produção dos filmes nanocompósitos, foi realizada a quantificação de compostos fenólicos
totais, avaliada a atividade antioxidante e os parâmetros de cor. Os resultados demonstram que
o óleo essencial de pimenteira encapsulado apresentou elevado teor de compostos fenólicos e
atividade antioxidante, mostrando assim que as partículas são capazes de reter o óleo essencial
na sua estrutura. Além disso, as nanopartículas de zeína carregadas com o óleo essencial e
inseridas em filmes de quitosana apresentam atividade antioxidante estatisticamente maior,
quando comparado com o filme controle. Não houve diferença nos parâmetros de cor dos filmes
com e sem nanopartículas, no entanto, os filmes possuem elevada luminosidade tendendo à
coloração verde e amarela. Portanto, o nanocompósito de quitosana contendo nanopartículas
carregadas com o óleo essencial de pimenteira pode ser uma alternativa para prevenir ou
retardar as reações de deterioração dos alimentos.
Palavras-chave: nanocompósitos, quitosana, óleo essencial, nanopartículas.

306

CHARACTERIZATION OF CHITOSAN NANOCOMPOSITES CONTAING ZEIN
NANOPARTICLES ENTRAPPED ESSENTIAL OIL OF PIMENTEIRA

ABSTRACT
In the current work, essential oil of pimenteira (Cinnamodendron dinisii Schwanke) was
encapsulated by nanoprecipitation technique, using zein protein and incorporated in chitosan
natural polymer, to the production of nanocomposite polymer. After the nanocomposite
production, was evaluated the total phenolic compounds content, antioxidant activity and the
color parameters. Results demonstrate that the entrapped essential oil of pimenteira presented
higher content of phenolic compounds and antioxidant activity, demonstrating that
nanoparticles are able to retain the essential oil on its structure. Moreover, zein nanoparticles
loaded with essential oil and added in chitosan films, presented antioxidant activity significative
difference, comparing to the control film. Non-significant difference was noted in the color
parameters, and the films presented high luminosity tending to the green and yellow. Thus,
chitosan nanocomposite containing nanoparticles entrapped with essential oil of pimenteira,
can be considered as an alternative to avoid degradation reactions in food system.
Palavras-chave: nanocomposite, chitosan, essential oil, nanoparticles.

INTRODUÇÃO
Os alimentos processados apresentam instabilidade de seus compostos, resultando em
alterações microbiológicas, bioquímicas e sensoriais, associadas com a perda de qualidade.
Uma das formas para prevenir ou retardar as reações de deterioração dos alimentos é a utilização
de aditivos alimentares como os antioxidantes naturais. Estudos recentes tem demonstrado que
a aplicação de embalagens com atividade antioxidante, contendo compostos bioativos, pode ser
uma solução para combater as reações de deterioração dos alimentos.
Entretanto, as substâncias ativas de origem vegetal, como os compostos fenólicos e
terpenos presentes em extratos de plantas e óleos essenciais, apresentam algumas limitações
relacionadas à sua estabilidade, como a volatilidade. Para solucionar esse problema, a
encapsulação em sistemas poliméricos é uma alternativa eficaz para a estabilidade desses
compostos e a consequente liberação prolongada (ROSA et al. 2015).
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Além disso, os nanocompósitos são materiais em que pelo menos um de seus
componentes apresentam dimensões nanométricas tendo o potencial de melhorar suas
propriedades, pois a interface entre matriz/reforço tendem a aumentar em escala nanométrica.
Os nanocompósitos podem ser classificados de acordo com sua matriz, sendo nanocompósitos
de matriz metálica, nanocompósitos de matriz cerâmica e nanocompósitos de matriz polimérica
(BOTAN et al., 2011)
No presente trabalho o óleo essencial de pimenteira (Cinnamodendron dinisii
Schwanke) foi encapsulado pela técnica de nanoprecipitação na proteína zeína e incorporados
em um polímero natural de quitosana, para a produção de um nanocompósitos polimérico.

METODOLOGIA
Preparo das nanopartículas com óleo essencial: para o preparo das nanopartículas,
foi seguido o procedimento descrito por Rosa et al. (2013), com adaptações. Dissolveu-se 20
mg/mL de zeína em 10 mL solução etanólica 85% (v/v) sob agitação magnética por 24 horas.
Em seguida, adicionou-se 100 µL de óleo essencial de pimenteira extraído pelo método de
arraste a vapor (Clevenger) durante 4 horas. 10 mL da solução de zeína com óleo essencial foi
disperso em 30 mL de solução aquosa de pluronic (1,5% m/v) usando Ultra Turrax (3000 rpm,
3 minutos). Após a evaporação do etanol (24 horas) as amostras foram liofilizadas para a
obtenção das partículas.
Preparo dos filmes de quitosana: os filmes de quitosana foram preparados pela técnica
de casting seguindo o procedimento descrito por Yoshida et al. (2009) com modificações. Após
testes preliminares, adicionou-se 2 g de quitosana em 200 mL de solução de ácido acético 1%
com 20 µL de glicerina. A quitosana foi solubilizada em agitador magnético a temperatura
ambiente durante 24 horas. Para os filmes incorporados com nanopartículas de zeína, foi
adicionado 10 mL da dispersão contando as nanopartículas em 100 mL de solução filmogênica.
Em seguida, 100 mL da solução foi colocada em placa de petri, com posterior secagem em
estufa de circulação forçada de ar (35 °C, 48 horas) e armazenados em dessecador.
Análise de compostos fenólicos e da atividade antioxidante: Para análise de
compostos fenólicos e atividade antioxidante, foram preparadas soluções dos filmes e das
partículas de acordo com Siripatrawan e Harte (2010) com modificações. Para os filmes, 1 g
foi solubilizado em 10 mL de etanol absoluto sob agitação (120 rpm, 24 h, 25 °C). Já as
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partículas, 20mg foram solubilizados em 10 mL de etanol. O teor de compostos fenólicos totais
foi determinado segundo o método de Folin-Ciocauteau (SWAIN; HILLIS, 1959), utilizando o
ácido gálico como padrão.
A atividade antioxidante foi determinada segundo Brand-Willians et al. (1995), pela
inibição do radical livre DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil), através de uma curva de calibração
de Trolox.
Análise de cor nos filmes: os parâmetros de cor L* (Luminosidade, branco ao preto),
a* (vermelho ao verde), b* (amarelo ao azul), C* (Croma) e H° (Ângulo Hue) foram
determinados utilizando um colorímetro digital (Delta Color 71421, Delta Vista, Brazil). Uma
seção de 2,5×2,5 cm de cada filme foi acoplada no colorímetro, em fundo branco, previamente
calibrado com os padrões do equipamento. A análise foi realizada em triplicata, ou seja, com
três seções diferentes de cada filme.
Análise estatística: os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e quando significativos foram determinados pelo teste de Tukey (p<0,05) utilizando
o software Statistica® 7.0.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados de compostos fenólicos totais e atividade
antioxidante do óleo essencial de pimenteira, das partículas carregadas com óleo essencial, do
filme branco e do filme nanocompósitos, contendo nanopartículas carregadas.

Tabela 1: Compostos fenólicos totais e atividade antioxidante (DPPH) em óleo essencial,
partículas e filmes de quitosana.
Amostras
Óleo essencial de pimenteira (mg mL -1)
Partículas carregadas com OE (mg g -1)
Filme Branco (mg g-1)
Filme com partículas (mg g -1)

Compostos Fenólicos Totais1
36,08 ± 4,89a
29,00 ± 2,39a
0,10 ± 0,01c
0,26 ± 0,01b

DPPH2
9,06 ± 0,84b
28,80 ± 9,46a
0,06 ± 0,00c
0,10 ± 0,01b

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata (n=3). Letras diferentes
em cada linha representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 1 mg Ácido Gálico Equivalente; 2
mg de Trolox Equivalente.

A Tabela 2 apresenta os parâmetros de cor nos nanocompósitos de quitosana contendo
nanopartículas carregadas com óleo essencial de pimenteira.
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Tabela 2: Parâmetros de cor em filmes de quitosana com e sem partículas carregadas
com óleo essencial de pimenteira.
Parâmetros de cor
L*
a*
b*
C*
H°

Filme Branco
90.29 ± 0.35
-0.67 ± 0.09
7.03 ± 0.87
7.06 ± 0.87
95,44 ± 0.12

Filme + Partícula
88.21 ± 1.28
-0.26 ± 0.09
7.91 ± 0.20
7.92 ± 0.20
91.94 ± 0.59

p<0.05
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata (n=3).
n.s.: diferença não significativa pelo teste de Tukey (p>0,05). *: apresentada diferença significativa pelo
teste de Tukey (p<0,05).

DISCUSSÃO
Observa-se na Tabela 1 que o óleo essencial de pimenteira apresentou elevado teor de
compostos fenólicos totais (36,08 ± 4,89 mg GAE/mL), e quando aplicado nas nanopartículas
de zeína, obteve-se valores estatisticamente iguais (ANOVA, p>0,05) de compostos fenólicos
totais (29,00 ± 2,39 mg GAE/g), mostrando assim que as partículas são capazes de reter o óleo
essencial na sua estrutura. As nanopartículas de zeína carregadas com o óleo essencial
demonstraram boa capacidade de inibir o radical livre DPPH (28,80 ± 9,46 mg TE/g), sendo
estatisticamente superior ao do óleo essencial puro (9,06 ± 0,84 mg TE/mL). Esse fato pode ser
justificado por estudos que comprovaram que partículas de zeína vazias (não carregadas com
óleo essencial) já apresentam atividade antioxidante (ROSA et al., 2015; FREITAS, 2016;
LUO; WANG, 2014). Além disso, o filme carregado com as nanopartículas apresentou maior
teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante, quando comparado com o filme branco,
devido a presença de óleo essencial nas partículas.
Os compostos bioativos podem retardar ou inibir a oxidação de lipídios ou outras
moléculas, evitando a desenvolvimento das reações em cadeia de oxidação (RAMALHO;
JORGE, 2006). Esses compostos têm papel importante na atividade antioxidante devido às suas
propriedades de óxido-redução, podendo desempenhar um importante papel na absorção e
neutralização de radicais livres (RAMALHO; JORGE, 2006). A capacidade antioxidante baseia
na transferência de elétrons de um composto bioativo para um radical livre (DUARTEALMEIDA et al., 2006).
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Avaliando os resultados da Tabela 2, os parâmetros de cor dos filmes de quitosana com
nanopartículas de zeína foram estatisticamente comparados, e não foi detectado diferença
significativa (p>0,05) entre os parâmetros L*, a*, b* e C* nos filmes com e sem partículas. De
maneira geral, os filmes apresentaram elevada luminosidade e tendência para o verde e o
amarelo. No sistema CIELAB a luminosidade (L*) é retratada como a variação da claridade
entre o branco (100) e o preto (0). O a* representa a variação de cor entre o verde (-) e o
vermelho (+); o b* representa a variação de cor entre o azul (-) e o amarelo (+); o ângulo Hue
(H°) representa a variação entre o vermelho (0°), amarelo (90°), verde (180°) e azul (360°); e o
C* é reportado como a saturação da diferença de cinza (HUNTERLAB, 2012).

CONCLUSÃO
Os filmes com e sem partículas apresentaram elevada luminosidade e tendência para o
verde e o amarelo. Já as nanopartículas de zeína carregadas com o óleo essencial demonstraram
alto teor de compostos fenólicos e boa capacidade de inibir o radical livre DPPH. Portanto, o
nanocompósito de quitosa produzido com nanopartículas carregadas com o óleo essencial de
pimenteira pode ser uma alternativa para prevenir ou retardar as reações de deterioração dos
alimentos.
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) caracteriza-se como uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente
da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. No
Brasil, em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde executado pelo IBGE e Ministério da Saúde,
revelou uma estimativa de 6,2% da população adulta maior de 18 anos com diagnóstico de
diabetes. Neste trabalho apresentam-se os dados do perfil sociodemográfico dos diabéticos
insulinodepentes cadastrados no programa Hiperdia de Lages. Trata-se de uma pesquisa de
campo e de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no mês de março de 2019,
O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas e abertas. A
amostra foi de 130 indivíduos. Há uma distribuição similar entre homens (51.5%) e mulheres
(48.5%) atendidos no Programa, a idade média ficou em 62 anos. Quanto a escolaridade, foi
observado o maior percentual de indivíduos amostrados com apenas ensino fundamental
(63,1%), seguido daqueles que possuem ensino médio em 20,3 e apenas 16,2 com ensino
superior. Os dados deste estudo também mostram um alto percentual de pessoas com baixa
renda, sendo que 49,2% da amostra possui uma renda de até um salário mínimo, seguidos de
29,6 % com 1 a 2 salários mínimos. Conclui-se que o perfil dos diabéticos insulinodepentes de
Lages, estão semelhantes aos estudos, sendo predominantemente idosos, com leve inclinação
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para o gênero masculino, sujeitos com escolaridade baixa o qual remete a uma baixa renda
associada.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Insulinodependentes.

ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) is characterized as a multiple etiology syndrome, due to lack of insulin
and / or inability of insulin to adequately exert its effects. In Brazil, in 2013, the National Health
Survey conducted by the IBGE and the Ministry of Health revealed an estimated 6.2% of the
adult population over 18 years of age with a diagnosis of diabetes. This paper presents data on
the sociodemographic profile of insulin-dependent diabetics enrolled in the Hiperdia de Lages
program. It is a field research and a quantitative approach. Data collection was carried out in
March 2019. The data collection instrument was a questionnaire with closed and open
questions. The sample consisted of 130 individuals. There is a similar distribution between men
(51.5%) and women (48.5%) attended in the Program, the average age was 62 years. Regarding
schooling, the highest percentage of individuals sampled with only elementary education
(63.1%) was followed, followed by those with a high school education of 20.3 and only 16.2
with higher education. Data from this study also show a high percentage of people with low
income, with 49.2% of the sample having an income of up to one minimum wage, followed by
29.6% with 1 to 2 minimum wages. It is concluded that the profile of the insulin-dependent
diabetics of Lages, are similar to the studies, being predominantly elderly, with a slight
inclination for the masculine gender, subjects with low level of education which refers to a low
associated income.
Keywords: Diabetes Mellitus, Insulindependent

INTRODUÇÃO
A atuação em saúde junto a atenção básica, historicamente, acompanha o perfil
epidemiológico das doenças, sendo as de ordem crônica as de maior incidência, dentre as quais
destaca-se o diabetes mellitus – DM (tipo I e II).De forma global, o diabetes tem se comportado
de forma heterógena, e a International Diabetes Federation - IDF estima que em 2040 haverá
642 milhões de pessoas com diabetes, sendo deste 75% de casos em países em desenvolvimento
(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2016).
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Estima-se que mais de 300 mil brasileiros sejam portadores de DM I e que o Brasil
ocupe o terceiro lugar em prevalência no mundo (INTERNATIONAL DIABETES
FEDERATION, 2016). No município de Lages, conforme dados da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), a cada mês 30 novos usuários são cadastrados junto ao Programa de Atenção a
Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA - com diagnóstico de diabetes tipo I ou usuários de
insulina, sendo em números absolutos 2.528 pessoas cadastras no Programa.
O tratamento do diabetes apoia-se em uma tríade: hábitos de vida, exercícios físicos e
uso regular de medicamentos. No DM I o tratamento é fundamentalmente baseado no uso da
insulina exógena, por via subcutânea, realizado de forma ininterrupta, inclusive em domicílio.
Em sua maioria dos pacientes diabéticos vem apresentando um perfil de idade de 61 – 70 anos
de idade em estudo realizado na região sul, o qual demonstra o caráter crônico da doença.
Os resíduos gerados do cuidado domiciliar do diabetes são classificados como resíduos
de serviços de saúde, os quais se não manejado adequadamente, podem gerar inúmeras
consequências ambientais e a saúde. Neste trabalho apresentam-se os dados do perfil
sociodemográfico dos diabéticos insulinodepentes cadastrados no programa Hiperdia de Lages.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo e de abordagem quantitativa caracterizada por
quantificar numericamente as variáveis por meio de técnicas estatísticas (MATIAS-PEREIRA,
2012, VOLPATO,2013) e um meio para testar teorias objetivas (CRESWELL, 2010).
A coleta de dados foi realizada no mês de março de 2019, após a aprovação pelo Comitê
de Ética da Uniplac sob parecer consubstanciado número: 3.052.948. O instrumento de coleta
de dados foi um questionário com perguntas fechadas e abertas com informações referentes ao
perfil dos usuários diabéticos cadastrados no programa HIPERDIA de Lages.
Os sujeitos da pesquisa foram os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS,
cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Lages-SC, os quais fazem uso de insulina
em domicílio. O questionário foi aplicado em local reservado após o aceite do sujeito em
participar da pesquisa, mediante a assinatura do Termo Livre Esclarecido TCLE, em todas as
etapas do estudo foram respeitados os preceitos éticos prevista em legislação vigente. Os dados
obtidos nas entrevistas foram organizados em planilhas do Programa Excel, após foram
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submetidos aos procedimentos estatísticos descritivos, sendo apresentados em forma de
gráficos os quais descrevem os dados sociodemograficos da amostra.

RESULTADOS
Os resultados do presente trabalho são integrantes da dissertação de mestrado intitulada,
Manejo de resíduos de cuidado e tratamento gerados por diabéticos insulinodependentes em
domicílio, que tem como objetivo caracterizar como ocorre o manejo de resíduos gerados por
diabéticos insulinodependentes em domicilio. Neste trabalho apresentam-se os dados do perfil
sócio demográfico dos diabéticos insulinodepentes cadastrados no programa Hiperdia de Lages,
participantes da amostra do trabalho o universo da amostra se compõem pela análise de 131
indivíduos.

DISCUSSÃO
O perfil sociodemográfico é uma forma de compreensão do contexto que os indivíduos
estão inseridos. A amostra foi constituída por 130 indivíduos cadastrados no programa hiperdia
de Lages, sendo que há uma distribuição similar entre homens (51.5%) e mulheres (48.5%)
atendidos no Programa, a idade média ficou em 62 anos. No estudo Franchi et al. (2008), a
média da idade foi de 68 anos, Plácido et al. (2009), encontraram 53,3% acima de 60 anos.
No presente estudo em relação ao gênero não encontramos diferença significativa entre
o sexo masculino e sexo feminino, com predomínio leve para o gênero masculino, estando em
discordância com os achados do estudo de Gimenes et al. (2006), que encontraram 61,3% de
mulheres.
Figura 2. Percentual referente a escolaridade dos indivíduos diabéticos amostrados.
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Quanto a escolaridade, foi observado o maior percentual de indivíduos amostrados com
apenas ensino fundamental (63,1%), seguido daqueles que possuem ensino médio em 20,3 e
apenas 16,2 com ensino superior (Figura 2). Referente à

escolaridade como

em

outros

estudos também predomina a baixa escolaridade (Gimenes et al., 2006; Grillo et al., 2007).
No trabalho de Teixeira (2003), este obteve 83% de primeiro grau incompleto. Já, Karino
(2004) verificou que 50,4% não concluíram ensino fundamental.
Os dados deste estudo também mostram um alto percentual de pessoas com baixa renda,
sendo que 49,2% da amostra possui uma renda de até um salário mínimo, seguidos de 29,6 %
com 1 a 2 salários mínimos (Figura 3).

GRÁFICO 3: RENDA
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Convém destacar que o perfil sócio econômico dos diabéticos está vem aos encontros
com os dados do IBGE de 2016 onde o salário médio mensal dos trabalhadores formais ficou
em 2, 2 salários mínimos, além de uma taxa de desocupação gira em torno de 30% da população,
além disso o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2
salário mínimo ficou em torno de 31,5% da população ficando próximo as dados da amostra do
trabalho (IBGE, 2016).
A outra variável do perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa buscou avaliar a
ocupação profissional dos participantes, neste quesito há um predomínio de aposentados (70%),
este fato deve ser levado em consideração que tratam –se de sujeitos com uma doença crônica
em que a média de idade dos sujeitos foi de 62 anos. Cabe destaque que 11 % dos participantes
com possuem um trabalho não remunerado o qual se relaciona com a variável da renda
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CONCLUSÃO
Conclui-se que o perfil dos diabéticos insulinodepentes de Lages, estão semelhantes aos
estudos, sendo predominantemente idosos, com leve inclinação para o gênero masculino,
sujeitos com escolaridade baixa o qual remete a uma baixa renda associada. Pode- se ressaltar
o perfil dos sujeitos é importante para a construção de planos de cuidado pelas equipes de saúde
afim de atender as peculiaridades dos sujeitos, levando em conta suas fragilidades e suas
potencialidades, por fim é necessário perceber que a baixa renda e baixa escolaridade ainda são
entraves no processo de cuidar em saúde.
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RESUMO
Introdução: A constituição predominantemente lignocelulósica e com diversos grupos
químicos potencializam o uso e interação das brácteas estéreis de Araucaria angustifolia com
uma diversidade de compostos. Objetivo: Realizar a caracterização físico-química das brácteas
estéreis de Araucaria angustifolia para uso como adsorvente alternativo e consequente
contribuição à conservação da espécie. Metodologia: O adsorvente foi coletado na mesorregião
serrana do estado de Santa Catarina, triturado em moinho de facas e separado em granulometria
de 500 mesh. A caracterização físico-química das brácteas estéreis contemplou a determinação
dos teores de umidade, cinzas, extrativos totais, lignina e celulose. Resultados: O material é
composto por 13,20% de umidade, 3,30% de cinzas, 7,12% de extrativos totais, 44,45% de
lignina e 30,92% de celulose. A composição majoritariamente lignocelulósica permite as
brácteas interagirem com uma diversidade de compostos, em decorrência dos diversos grupos
que compõe a fração de lignina e celulose. Conclusão: A composição físico-química das
brácteas estéreis de Araucaria angustifolia contribui no uso e conservação da espécie,
observado que devido as suas características de composição podem ser utilizados como um
adsorvente alternativo no processo de adsorção e remoção de poluentes.
Palavras-chave: Araucaria angustifolia, fração lignocelulósica, adsorvente.
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PHYSIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE STERILE BRACTS OF
Araucaria angustifolia AS A SUBSIDY TO THE CONSERVATION OF THE SPECIES

ABSTRACT
Introduction: The predominantly lignocellulosic constitution and with several chemical
groups enhance the use and interaction of the sterile bracts of Araucaria angustifolia with a
diversity of compounds. Objective: To perform the physico-chemical characterization of the
sterile bracts of Araucaria angustifolia for use as an alternative adsorbent and consequent
contribution to the conservation of the species. Methodology: The adsorbent was collected in
the mesoregion of the state of Santa Catarina, crushed in a knife mill and separated in
granulometry of 500 mesh. The physical-chemical characterization of the sterile bracts
contemplated the determination of moisture contents, ashes, total extractives, lignin and
cellulose. Results: The material consists of 13.20% of moisture, 3.30% of ash, 7.12% of total
extractives, 44.45% of lignin and 30.92% of cellulose. The predominantly lignocellulosic
composition allows the bracts to interact with a variety of compounds, due to the different
groups that make up the lignin and cellulose fraction.Conclusion: The physico-chemical
composition of the Araucaria angustifolia barren bracts contributes to the species conservation
and use, observing that due to its composition characteristics, it can be used as an alternative
adsorbent in the adsorption and removal process of pollutants.
Keywords: Araucaria angustifolia, lignocellulosic fraction, adsorbent.

INTRODUÇÃO
A família Araucariacea surgiu há 200 milhões de anos, contemplando espécies de
ocorrência exclusiva do hemisfério sul como a Araucaria angustifolia (BARUSSI et al., 2019).
É uma espécie nativa da região sul do Brasil popularmente conhecida como Pinheiro do Paraná,
Pinheiro Brasileiro ou Candelabro (BARBOSA et al., 2019). A espécie está inclusa no domínio
Mata Atlântica, classificada como Floresta Ombrófila Mista, localizada em regiões de clima
temperado com temperatura média entre 12 a 18ºC, resistindo a temperaturas baixas e geadas
de -10ºC (QUINTEIRO et al., 2019).
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No início do século XIX, a Araucaria angustifolia foi amplamente explorada, atingindo
3% da área original aproximando-se ao esgotamento das reservas naturais. Atualmente sua
cobertura original corresponde a 12,6% (RIBEIRO et al., 2009), incluindo-se na lista de
espécies ameaçadas da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (BRASIL, 2008), e classificada
como criticamente ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)
(QUINTEIRO et al., 2019).
A Araucaria angustifolia possui significativa importância no sul do Brasil e fatores
industriais, culturais e econômicos têm auxiliado na preservação e conservação da espécie como
o uso madeireiro e alimentar das sementes, e alternativa medicinal à doença celíaca (POLET et
al., 2017).
Ainda, partes contituintes da espécie podem ser aplicadas no tratamento de efluentes. O
uso das brácteas estéreis (Figura 1) da estrutura reprodutiva feminina (estróbilo feminino) no
processo de adsorção para remoção de poluentes (BARBOSA et al., 2019). As brácteas estéreis
são o principal resíduo gerado na separação das sementes, correspondendo a 70% do peso do
estróbilo feminino. E a sua constituição predominantemente lignocelulósica e com diversos
grupos químicos potencializam sua interação com diversidade de compostos (HESS et al.,
2018).
Figura 1. Brácteas estéreis (escamas não fertilizadas ou abortadas) de Araucaria angustifolia.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

Portanto, o objetivo do estudo foi realizar a caracterização físico-química das brácteas
estéreis de Araucaria
angustifolia para uso como adsorvente alternativo e consequente contribuição à
conservação da espécie.
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METODOLOGIA
Coleta e preparação do adsorvente
As brácteas estéreis de Araucaria angustifolia foram coletadas na mesorregião do estado
de Santa Catarina, secas em estufa a 100 °C por 24 h, moídas (moinho de moagem IKA® A 11
basic S32) e separadas em 500 mesh com peneiras granulométricas (Bertel Indústria
Metalúrgica LTDA).

Caracterização do adsorvente
Composição físico-química
O teor de umidade foi determinado ao submeter 2,0 g de bráctea estéril à secagem por
24 h a 100 ºC. A Equação 1 foi utilizada para determinar a umidade:

Umidade, % =

Mwb − Mdb
x 100
Mdb − Mb

(1)

Em que, Mwb (g) é a massa do béquer contendo brácteas úmidas; Mdb (g) é a massa do béquer
contendo brácteas secas e Mb (g) é a massa do béquer vazio.
O teor de cinzas foi determinado ao calcinar 2,0 g de brácteas estéreis na mufla a 450
°C durante 90 min. O teor de cinzas foi calculado usando a Equação 2:
Cinzas, % =

MT − MC
x 100
Mi

(2)

No qual, MT (g) é a massa do cadinho seco com as cinzas, MC (g) é a massa do cadinho seco e
Mi (g) é a massa inicial da bráctea estéril.

A determinação de extrativos totais seguiu-se a norma Tappi 264 cm-97 utilizando 2,0
g de brácteas estéreis livres de umidade, solubilizando resinas, gorduras, derivados de lignina
e celulose, sais inorgânicos e polissacarídeos de baixo peso molecular. A Equação 3 foi
utilizada para calcular o conteúdo extrativos totais.
Ext, % =

Minicial − Mfinal
x 100
Minicial

(3)
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Em que, Minicial (g) é a massa inicial da bráctea estéril e Mfinal (g) é a massa do resíduo sólido
final seco.
Para a determinação de lignina seguiu-se a norma Tappi 222 om-98 utilizando 0,5 g de
bráctea estéril livre de umidade e de extrativos totais. A determinação de lignina foi realizada
utilizando a Equação 4.
Lignina, % =

Mfinal
x (100 − Ext, %)
Minicial

(4)

No qual, Mfinal (g) é a massa do resíduo sólido final e Minicial (g) é a massa inicial da bráctea
estéril seca e livre de extrativos.
A determinação de celulose foi determinada pela Equação 5, considerando a
composição total e massa bráctea estéril.
Celulose, % = 100 − (Umidade, % + Cinzas, % + Extrativos, % + Lignina, %)

(5)

RESULTADOS
Os valores determinados da composição físico-química das brácteas estéreis de
Araucaria angustifolia correspondem a 13,20% de teor de umidade, 3,30% para teor de cinzas,
7,12% de extrativos totais, 44,45% de teor de lignina e um total de 30,92% de celulose.

DISCUSSÃO
As brácteas estéreis são constituídas por teores baixos de umidade, cinzas e extrativos
totais. Os teores de lignina e celulose compõe a principal fração do material, sendo que estes
possuem na sua constituição grupos funcionais como COH, COOH, CH2, COC e OH, os quais
são responsáveis pela resistência mecânica do material (GEORGIN et al., 2018). A presença
destes grupo o possibilita interagir com uma ampla gama de compostos orgânicos e inorgânicos,
como os grupos químicos constituintes de diversos poluentes. Assim agregando alternativa de
uso dos constituintes e conservação da Araucaria angustifolia (SPADA et al., 2018).

CONCLUSÃO
A composição físico-química das brácteas estéreis de Araucaria angustifolia contribui
no uso e conservação da espécie, observado que podem ser utilizados como um adsorvente
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alternativo no processo de adsorção e remoção de poluentes, em decorrência da sua composição
majoritariamente lignocelulósica.
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RESUMO
O rabanete (Raphanus sativus L.) é um bulbo comestível de cor vermelha e sabor picante,
apresentando altos teores de vitaminas e baixos teores de calorias. Os produtos minimamente
processados são produtos prontos para o consumo, que mantêm a qualidade do produto fresco.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas do rabanete minimamente
processado ralado com diferentes pré-tratamentos (controle, própolis e ácido cítrico) e
embalagens (à vácuo e em bandejas de poliestireno expandido revestidas com filme de
policloreto de vinila). As amostras foram armazenadas em geladeira a 7 ± 1 ºC por 12 dias, e
as análises de pH, acidez titulável, perda de massa e cor, foram realizadas a cada 3 dias. As
amostras acondicionadas à vácuo em ambos tratamentos, foram as que mantiveram melhores
características durante os 12 dias, sendo que o tratamento de própolis teve os melhores
resultados em todas as análises realizadas. O tratamento com ácido cítrico interferiu nas
características visuais do rabanete, ao reagir com a casca e apresentar uma cor rosada em todo
o produto.
Palavras-chave: embalagem à vácuo, ácido cítrico, própolis.

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MINIMALLY PROCESSED
RABANET WITH DIFFERENT TREATMENTS IN PACKAGING

ABSTRACT
The radish (Raphanus sativus L.) is an edible bulb of red color and spicy flavor, presenting high
content of vitamins and low-calorie contents. Minimally processed products are ready-to-eat
products that maintain fresh product quality. The aim of this work was to evaluate the
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physicochemical characteristics of the radish processed grated with different pre-treatments
(control, propolis and citric acid) and packaging (vacuum and expanded polystyrene coated
with polyvinyl chloride film). The samples were stored in a refrigerator at 7 ± 1 ºC for 12 days,
and the pH, titratable acidity, loss of mass and color were analyzed every 3 days. The samples
conditioned under vacuum in both treatments were the ones that maintained the best
characteristics during the 12 days, and the treatment of propolis had the best results in all the
analyzes. The treatment with citric acid interfered in the visual characteristics of the radish,
reacting with the peel and presenting a pink color throughout the product.
Keywords: vacuum packaging, citric acid, propolis.

INTRODUÇÃO
O rabanete (Raphanus sativus L.) é um bulbo comestível de cor vermelha e sabor
picante, apresenta altos teores de vitaminas A, B e C, ácido fólico, potássio, altas quantidades
de fibras alimentares e baixos teores de calorias. É um vegetal com propriedades medicinais,
expectorante natural e estimulante do sistema digestivo, além disso, apresenta alta
palatabilidade (RODRIGUEZ et al., 2017).
Os produtos minimamente processados são produtos prontos para o consumo, que
mantêm a qualidade do produto fresco, com a aplicação de técnicas de preservação (SANTOS;
OLIVEIRA, 2012). Seu processamento se baseia nas operações de: limpeza, lavagem com água
potável, sanitização, enxague, descascamento, corte, tratamento, embalagem e armazenamento
(GOMES et al., 2005). Na etapa do corte, ocorre a aceleração da respiração do vegetal com
consequente liberação das substâncias celulares, que degradam este e favorecem o
desenvolvimento microbiológico, as reações oxidativas, as alterações no sabor, no odor e na
textura, e as perdas nutricionais (GOMES et al., 2005).
A própolis, consiste de uma substância resinosa composta por 50 % de resina composta
por flavonoides e ácido fenólico, 5 % de pólen, 30 % de cera, 10 % de óleos essenciais e 5% de
outros compostos, tendo variações conforme a vegetação na qual é colhida. Apresenta como
propriedades biológicas: atividade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória e antibiótica
(KAMEYAMA et al., 2008).
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O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas do rabanete
minimamente processado, com diferentes agentes químicos no branqueamento e armazenado
em duas atmosferas.

METODOLOGIA
Os rabanetes foram selecionados quanto a sua sanidade. Após foram lavados em água
corrente e sanitizados em água clorada (200 ppm) por 15 minutos. Em seguida, foram ralados
manualmente em ralador doméstico e foram submetidos a dois tratamentos: no primeiro, uma
porção de rabanete ralado foi imersa em solução de ácido cítrico a 1 % por 5 minutos; no
segundo tratamento o rabanete foi imerso em uma solução de extrato aquoso de própolis a 0,8
% por 5 minutos. Em seguida os rabanetes foram peneirados para drenar o excesso de líquido,
e foram acondicionados (porções de aproximadamente 50 g) em bandejas de poliestireno
expandido (isopor) com filme de policloreto de vinila, e em embalagens de Nylon Poli (15
micras) seladas a vácuo em seladora a vácuo Selovac 200 S. As amostras foram armazenadas
em geladeira a 7 ± 1 ºC por 12 dias, e foram analisados a cada 3 dias.
Os rabanetes foram avaliados segundo as análises de pH e acidez titulável conforme
métodos da AOAC (2016). A perda de massa foi determinada considerando-se a diferença entre
a massa inicial das amostras de rabanetes minimamente processados e aquele obtido ao final de
cada tempo de armazenamento. As análises de cor foram realizadas utilizando-se colorímetro
MiniScan EZ 4500L calibrado com padrão preto e branco, onde, foram medidos os parâmetros
de L*, a*, b*. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e a comparação
de médias pelo Teste de Tukey com nível de significância de 5%, utilizando-se o programa
Statistica 7.0.

RESULTADOS
Nas Tabelas 1 e 2 estão apresentados os resultados de pH e acidez titulável para as
amostras de rabanete minimamente processado com diferentes pré-tratamentos e
embalagens ao longo de 12 dias de armazenamento. Nas Figuras 1 e 2 estão apresentados
os resultados para perda de peso e dos parâmetros de cor L*, a* e b*, respectivamente para
as amostras de rabanete minimamente processado com diferentes pré-tratamentos e
embalagens ao longo de 12 dias de armazenamento.
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Tabela 1 - Resultados análise do pH para os tratamentos controle, própolis e ácido cítrico
embalados a vácuo e em bandejas durante 12 dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e T12)
Tempo

Controle
Própolis
Ácido cítrico
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
T0
7,0 ± 0,2Aa
7,0 ± 0,1Aa
7,4 ± 0,4Aa
7,4 ± 0,4Aa
3,5 ± 0,1Cb
3,5 ± 0,1Bb
Aa
Aab
Bb
Cc
Bd
T3
6,9 ±< 0,1
6,8 ± 0,2
6,4 ± 0,1
5,5 ± 0,3
3,8 ±< 0,1
3,9 ± 0,1Abd
Ca
Ca
Ca
Da
Aa
T6
4,9 ± 0,1
5,3 ± <0,1
5,1 ±< 0,1
4,8 ± 0,1
4,9 ±< 0,1
4,8 ± 1,1Aba
Ba
Bb
Bb
Ba
Bc
T9
6,7 ± 0,2
6,0 ± 0,1
6,2 ± 0,1
6,7 ± 0,1
3,8 ±< 0,1
5,4 ± 0,1Ad
Ba
Cb
Bab
Cab
BCc
T12
6,4 ±< 0,1
5,4 ± <0,1
6,2 ±< 0,1
5,9 ± 0,1
3,6 ± 0,1
4,9 ± 0,7Abd
Fonte: os autores, 2019.
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, minúscula na linha e maiúsculas na coluna,
pelo teste de Tukey (p>0,05).

Tabela 2 - Resultados análise de acidez para os tratamentos controle, própolis e ácido cítrico
embalados a vácuo e em bandejas durante 12 dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e T12)
Tempo

Controle
Própolis
Ácido cítrico
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
Vácuo
Isopor
T0
0,9 ± 0,3Bb
0,9 ± 0,3Ab
0, 2±< 0,1Bc 0,2 ±< 0,1Cc 7,2 ± 0,1Aa 7,1 ±0 ,2Aa
T3
0,8 ± 0,1Bb
0,6 ± <0,1Bb
0,3 ± 0,1Bb
0,2 ±< 0,1Cb 6,2 ± 0,5Aa 6,2 ± 0,5Aa
Bb
BCb
Bb
T6
0,8 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,2 ±< 0,1
0,4 ±< 0,1Bb 5,5 ± 0,7Ba 5,5 ± 0,7Aba
Ac
Cd
Bcd
T9
1,1 ± 0,1
0,2 ±< 0,1
0,4 ± 0,1
0,8 ± 0,1Acd 7,3 ± 0,4Aa 2,5 ± 0,3Cb
Abc
BCc
Abc
T12
1,4 ± 0,2
0,4 ±< 0,1
1,1 ± 0,1
0,5 ± 0,1Bc
7,1 ± 0,3Aa 3,1 ± 2,2BCbc
Fonte: os autores, 2019. Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, minúscula
na linha e maiúsculas na coluna, pelo teste de Tukey (p>0,05).

Figura 1 - Análise de perda de peso para os tratamentos controle, própolis e ácido cítrico
embalados a vácuo e em bandejas durante 12 dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e T12)

Fonte: os autores, 2019.
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Figura 2 - Análise de cor, parâmetros L*, a* e b*, para os tratamentos controle, própolis e ácido
cítrico embalados a vácuo e em bandejas durante 12 dias de armazenamento (T0, T3, T6, T9 e
T12).

Fonte: os autores, 2019.

DISCUSSÃO
As análises de pH apresentaram valores maiores para o tratamento com própolis (7,4) e
menores para o tratamento com ácido cítrico (3,5), independente da embalagem ou do tempo
de armazenamento. Durante o armazenamento observou-se uma rápida queda do pH até o 6º
dia, com subsequente aumento no 9º dia, e nova queda no 12º dia, sendo que o maior pH final
foi observado para as amostras embaladas a vácuo. Segundo Vasconcelos (2005) a variação do
pH e um valor final maior para este parâmetro em amostras embaladas a vácuo pode ser devido
à ausência de oxigênio, evitando assim, a maioria das reações de degradação destes produtos,
tais como a oxidação, escurecimento, amolecimento e o desenvolvimento microbiano.
Em relação a acidez, observou-se uma redução nas amostras controle e com ácido cítrico
durante os 12 dias avaliados para embalagem de isopor, enquanto que as amostras tratadas com
própolis foi observado uma situação oposta, sendo este, mais acentuado nas amostras embaladas
à vácuo. A redução da acidez ocorre pelo consumo de ácidos logo após o processamento
mínimo, pois estes são substratos para o processo respiratório devido aos ácidos orgânicos se
combinarem com sais, ésteres e glicosídeos tornando-se fontes de energia durante o ciclo de
Krebs quando os vegetais sofrem oxidação (MORENO et al., 2016).
A perda de massa apresentou-se crescente durante todo o período de armazenamento e
em todas as amostras avaliadas. Segundo Kluge et al. (2014) a perda de água é um dos principais
fatores de deterioração dos produtos minimamente processados. Assim, o acondicionamento
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nas bandejas, que não são permeáveis, possibilita uma maior troca gasosa, que pareceu maior
nas amostras tratadas com própolis.
Avaliando os parâmetros de cor, foi possível observar que, no 6º dia de armazenamento
um maior escurecimento em todos os tratamentos, com exceção das amostras pré-tratadas com
ácido cítrico em bandejas de isopor, que apresentaram valores maiores de L* quando
comparados ao dia 0. A redução dos valores de L* em algumas amostras ocorrem devido a ação
da enzima polifenoloxidase, que se torna ativa depois da descompartimentação celular que
ocorre, permitindo que enzimas e substratos entrem em maior contato e gerem uma série de
reações que podem escurecer os produtos (AGUILA et al., 2006). Mas essa reação só é possível
na presença de O2 que ativa a enzima, sendo o ideal a utilização de uma embalagem com
atmosfera modificada para diminuir esse problema e a rejeição do produto.
Um aumento gradativo ao longo do tempo de armazenamento foi observado para o
parâmetro b*, atingindo valores maiores que o dobro no 12º dia. Essa mudança nos valores de
b* pode ser visualizada nitidamente com a passagem da cor branca das fatias para tons marrons,
podendo estar também relacionadas com a ação da enzima polifenoloxidase ou pela ação das
quinonas que são formadas por meio de reações dessa enzima atuando nas reações secundárias
de escurecimento (GOYENECHE et al., 2014).
Para o parâmetro a* ocorreu uma grande variação durante os 12 dias de armazenamento,
que pode estar relacionada pelo fato de que o rabanete foi utilizado com a casca, e assim, quando
realizada a presenças de casca pode ter alterado os valores do parâmetro a*. E com o passar do
tempo algumas amostras acabaram escurecendo mais, o que explica o aumento dos valores de
a* para estas.

CONCLUSÃO
O rabanete minimamente processado em ambos tratamentos quando acondicionados em
embalagens à vácuo, apresentaram os melhores resultados, mantendo as características durante
os 12 dias avaliados. O tratamento com própolis 0,8 % obteve os melhores resultados em todas
as análises realizadas, mas salienta-se a necessidade de estudos mais profundos sobre a
utilização da própolis como conservante. Já o tratamento com ácido cítrico 1 % interferiu nas
características visuais do rabanete, ao reagir com a casca e apresentar cor rosada em todo o
produto, não sendo indicado para aplicação em minimamente processados deste produto.

332

REFERÊNCIAS
AGUILA, J. S. D. et al. Qualidade de rabanete minimamente processado e armazenado em
embalagens com atmosfera modificada passiva e refrigeração. Brazilian Journal of Food
Technology, v. 9, n. 01, p. 19-24, 2006.
ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC) Official Methods
Analysis. 17 ed., Washington, DC: Association Official Analytical Chemists, v.2, 2016.
GOMES, C. A. O. et al. Hortaliças minimamente processadas. Embrapa Informação
Tecnológica, Brasília, 2005.
GOYENECHEA, R. et al. Application of citric acid and mild heat shock to minimally
processed sliced radish: Color evaluation. Postharvest Biology and Technology, Argentina,
v. 93, p. 106–113. 2014.
KAMEYAMA, O. et al. Extrato de própolis na sanitização e conservação de cenoura
minimamente processada. Ceres, Viçosa, v. 3, n. 55, p.218-223, maio 2008.
KLUGE, R. A. et al. Qualidade de pimentões amarelos minimamente processados tratados
com antioxidantes. Semina: Ciências Agrárias, v. 35, n. 2, 2014.
MORENO, L. B. et al. Conservação de repolho minimamente processado sob efeito de
diferentes embalagens, tempo de estocagem e temperatura. Journal Of Neotropical
Agriculture, v. 3, n. 2, p. 68-74, 2016.
RODRIGUEZ, D. P. et al. Produção de rabanete (Raphanus Sativus L.) Sob o residual do
cultivo orgânico da alface. Revista da Jornada da Pós-graduação e Pesquisa, Bagé, v. 14,
n. 14, p.2329-2340, set. 2017.
SANTOS, J. S.; OLIVEIRA, M. B. P. P. Alimentos frescos minimamente processados
embalados em atmosfera modificada. Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v.
15, n. 1, p.01-14, jan. 2012.
VASCONCELOS, E. J. P. Produtos minimamente processados. 2005.

333

CERVEJA ARTESANAL: UM MERCADO EM EXPANSÃO NO BRASIL
Ana Luiza Arruda1*, Cristiane Aparecida Rota1, Adrielen Tamires Canossa¹, Deivid Silva de Souza¹
Leo Rufato1
1

UDESC/CAV – Universidade do Estado de Santa Catarina – Centro de Ciências Agroveterinárias.

Lages – Santa Catarina, Brasil.
*Autor para correspondência: Avenida Luis de Camões, 2090 – Bairro Conta Dinheiro, (49) 991251270,
analuiza1arruda@hotmail.com

RESUMO
O mercado brasileiro de cervejas, apesar de expressivo, está concentrado entre apenas algumas
grandes companhias. Os consumidores estão cada vez mais interessados em experimentar
produtos diferenciados, incitando os fabricantes a produzir e disponibilizar variações da bebida
no mercado, buscando atender esse novo desejo dos clientes. Desta forma, acredita-se que há
uma forte tendência de crescimento do setor de cervejarias artesanais devido a maior
valorização do produto pelos consumidores e ao maior interesse de empreendedores e
investidores. Nesse contexto, objetivou-se através da realização deste trabalho, efetuar uma
revisão bibliográfica sobre o mercado brasileiro de cervejas artesanais. Para tal, realizou-se uma
busca eletrônica nas bases de dados Google Acadêmico e instituições oficiais envolvendo o
tema. O Brasil fechou 2018 com 835 cervejarias artesanais, 23% a mais do que em 2017. Os
dados demonstram um ritmo de crescimento acelerado do setor, evidenciando a importância do
mercado de cervejarias artesanais no país.
Palavras-chave: bebida alcoólica, setor em crescimento, produto de qualidade.

CRAFT BEER: A MARKET IN EXPANSION IN BRAZIL

ABSTRACT
The Brazilian beer market, although impressive, is in the midst of small and large companies.
People increasingly have the opportunity to try different products, encouraging manufacturers
to produce and make available the drinks at the fair, seeking the new desire of customers. In
this way, it is believed that there is a tendency of growth of the craft beer sector due to the
greater appreciation of the product by the consumers and the greater interest of entrepreneurs
and investors. In this context, you can carry out this work, make a bibliographical review on
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the Brazilian market for craft beer. For this, an electronic search was made in the databases of
Google Scholar and origins related to the subject. Brazil closed 2018 with 835 artisanal
breweries, 23% more than in 2017. The data show an accelerated pace of growth of the sector,
evidencing the importance of the craft beer market in Brazil.
Keywords: alcoholic beverage, growing sector, quality product.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a cerveja é definida e regulamentada pela lei federal no8.918/14 e pelo decreto
2.314/978 sendo estabelecida como a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto
cervejeiro, preparado com malte de cevada, água e lúpulo pela ação de leveduras (BRASIL,
2009). É a quinta bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para chás, bebidas
carbonatadas, leite e café (FILLAUDEAU et al, 2006).
Resultados obtidos em virtude do aumento de pesquisas sobre cerveja demonstram que
o consumo da bebida trás benefícios significativos para a saúde (CHIVA-BLANCH et al., 2014;
ROSSI et al., 2014). Considerada uma bebida nutritiva, a cerveja apresenta em sua composição
proteínas, carboidratos (glicose, maltose, frutose, etc.), sais minerais (cálcio, fósforo, potássio,
magnésio, etc.) e vitaminas do complexo B (BRIGGS et al., 2004; ALIYU; BALA et al., 2011).
O contexto brasileiro, no que diz respeito ao mercado da cerveja, demonstra a
concentração do segmento em poucas marcas campeãs de vendas, as quais criam produtos
homogeneizados e com pouca diferenciação intrínseca entre si (URDAN & URDAN, 2001).
O consumo de cervejas especiais é uma nova tendência que surge com o crescente
interesse do consumidor em experimentar novos tipos da bebida. As cervejas artesanais tem
como foco a elaboração de um produto de elevada qualidade, levando em consideração a
peculiaridade dos seus ingredientes, o que resulta na produção de diversos tipos de cerveja que
são minuciosamente elaborados conferindo melhor aroma e sabor à bebida (KLEBAN e
NICKERSON, 2012; BREWERS ASSOCIATION, 2013).
Diante do contexto, objetivou-se através da elaboração deste trabalho realizar uma
revisão bibliográfica sobre a expansão do mercado brasileiro de cervejas artesanais no Brasil.
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METODOLOGIA
Para obter maiores informações sobre o mercado brasileiro de cervejas artesanais,
utilizou-se como ferramenta um levantamento bibliográfico, compilando trabalhos científicos
e publicações referentes ao tema na plataforma do Google Acadêmico e site de Instituições
oficiais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com aproximadamente 135,5
milhões de hectolitros produzidos em 2013, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos
(HEINRICH MEIER, 2014). Além disso, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017), o país é um dos maiores consumidores da bebida
mundialmente, sendo que, a média de litros consumidos anualmente vem crescendo ano após
ano.
Segundo a Brewers Association, as cervejas artesanais são aquelas produzidas em baixa
escala (até 6 milhões de barris por ano), por produtores independentes (o mestre cervejeiro
detém, pelo menos, 75% do capital da cervejaria) e sob a égide de determinada tradição, que
pode ser entendida como a perpetuação de características singulares do produto.
Dados do Anuário da Cerveja no Brasil 2018, divulgados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) mostram que até setembro de 2018 o país
possuia 835 microcervejarias registradas, o que representa um crescimento de 23% em relação
ao ano anterior. Estes números confirmam a forte expansão do setor, através da ampliação do
número de estabelecimentos e consequentemente de seus produtos (Figura 01).

Figura 01. Número de cervejarias artesanais registradas no Brasil de 1985 à 2018. (FONTE:
MAPA).
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De acordo com os dados atualizados, o MAPA destacou que, com o novo regramento
sobre o registro de estabelecimentos e produtos, instituído pela IN º 72 de 16 de novembro de
2018, os processos ganharam mais agilidade e houve um avanço do autocontrole por parte dos
produtores. O mercado brasileiro de cervejas artesanais cresce rapidamente, em virtude de uma
demanda significativa por parte de quem busca um produto de qualidade, com diferentes teores
alcoólicos, uma variedade de aromas e sabores, além de diversos níveis de amargor (SAWAYA,
2017).
A distribuição geográfica dos estabelecimentos se concentra nas regiões Sul e Sudeste
do Brasil (Figura 02). O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de microcervejarias
(142) seguido por São Paulo (124), Minas Gerais (87), Santa Catarina (78) e Paraná (67)
(MAPA, 2018).
Figura 02. Distribuição do número de cervejarias artesanais no Brasil. (FONTE: MAPA).
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As cervejarias com menos de 100 funcionários geraram 1114 vagas de emprego no
período de janeiro a dezembro de 2018. O número é quase 20% maior do que as grandes
indústrias, geralmente ligadas a marcas comerciais que geraram 828 postos de trabalho no
mesmo período de avaliação (ABRACERVA, 2018).
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CONCLUSÃO
De acordo com os dados apresentados é possível afirmar que o mercado brasileiro de
cervejas artesanais está em crescente expansão no Brasil.
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RESUMO
A grande biodiversidade do Brasil permite a utilização de frutas nativas tanto para consumo in
natura, como também para desenvolver alimentos processados e que apresentam um grande
potencial alimentar. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição centesimal, físicoquímica e atividade antioxidante de polpa, casca e farinha da casca de goiaba serrana (Acca
selowiana). Através dos resultados obtidos, a farinha de casca de goiaba serrana apresentou
elevados teores de macronutrientes, vitamina C, compostos fenólicos totais e de atividade
antioxidante quando comparada com a polpa e a casca in natura, fato explicado devido ao
processo de secagem. Sendo assim, a farinha da casca de goiaba serrana mostrou-se ser
nutricionalmente interessante tanto para os consumidores quanto para os produtores locais,
sendo uma alternativa para o seu aproveitamento.
Palavras-chave: goiaba serrana, composição nutricional, resíduo alimentar.

NUTRITIONAL, PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE FEIJOA (Acca selowiana) PULP, HUSK AND
HUSK FLOUR

ABSTRACT
The great biodiversity in Brazil allows the use of native fruits both for in natura consumption,
as well as to develop processed foods with great potential for food. The objective of this work
was to evaluate the centesimal composition, physical-chemical characterization and antioxidant
activity of the pulp, hush and hush flour of feijoa (Acca selowiana). Based on the results
obtained, feijoa husk presented higher macronutrients content, vitamin C, total phenolic
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compounds and antioxidant activity when compared to in natura pulp and husk, fact explained
by the drying process. Thus, feijoa husk flour demonstrated nutritionally interesting for both
consumers and local producers, being an alternative for its use.
Keywords: feijoa, nutritional composition, food wate.

INTRODUÇÃO
O Brasil é rico na diversidade de árvores frutíferas, seus frutos destacam-se por
apresentar um alto potencial alimentar, sendo comercializados e utilizados para o
desenvolvimento de produtos processados. Além disso, a serra catarinense apresenta uma
abundância de frutas nativas, dentre elas a Acca sellowiana, conhecida popularmente como
goiaba serrana (KESSIN et al., 2018).
A goiaba serrana é classificada como um fruto de polpa de cor gelo, e sua casca pode
ser lisa, semi rugosa ou rugosa. Seu diâmetro médio varia de 3 a 5 cm, e o comprimento de 4 a
10 cm. Esse fruto apresenta uma polpa de sabor singular doce-acidulado e aroma penetrante
(AMARANTE; SANTOS, 2011). O consumo in natura da polpa é o mais disponível para a
população, no entanto, através do processamento podem existir outros meios de consumo.
Entretanto, a goiaba serrana apresenta casca verde e não comestível, sendo que mais de
50% do fruto total é composto pela casca, havendo assim, um grande desperdício (KESSIN et
al., 2018). De acordo com STORCK et al. (2013), as partes não nobres dos vegetais podem ser
mais nutritivos do que a própria polpa, podendo ser utilizada para o enriquecimento alimentar,
diminuindo assim, o desperdício de alimentos e aumentando o valor nutricional das refeições.
Assim, uma das alternativas para alcançar a ingestão diária de nutrientes é através do consumo
integral dos alimentos (GONDIM et al., 2015).
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição nutricional (umidade,
cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos e vitamina C), físico-química (acidez total e pH), o teor
de fenólicos totais e a atividade antioxidante (DPPH, ABTS e FRAP) da polpa e casca in natura
e da farinha de casca de goiaba serrana (Acca sellowiana).

METODOLOGIA
Obtenção das Amostras: as amostras de goiaba serrana (Acca sellowiana) (1 kg) foram
coletadas no município de São José do Cerrito (Latitude: 27º37’12’’S; Longitude: 50º43’12’’O;
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altitude de 838 metros). Em seguida foram sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio (2
ppm) e congeladas em ultrafreezer (-80 ± 2 ºC) até o processamento.
Preparo das amostras: as frutas foram separadas em duas porções para a realização
das análises: polpa e casca (in natura). Além disso, a casca foi submetida à secagem, em estufa
de circulação de ar (60 ºC por cinco dias). Em seguida, as amostras foram
trituradas/homogeneizadas em multiprocessador doméstico; e a casca seca foi peneirada em
Mesh Tyler 200 (75 µm) até obtenção da farinha.
Análise da composição centesimal: nas amostras de polpa in natura, casca in natura e
farinha da casca de goiaba serrana, foi avaliado o teor de umidade (IAL, 2008), cinzas (IAL,
2008), lipídios (BLIGH; DYER, 1959), proteínas (AOAC, 1996), carboidratos totais, valor
calórico (ATWATER; WOODS, 1986), pH, Acidez Total (AT), Vitamina C e Sólidos Solúveis
Totais (SST) (IAL, 2008).
Compostos fenólicos e atividade antioxidante: as amostras foram conduzidas para a
extração dos compostos bioativos (1:10 m/v, solução etanólica) (SGANZERLA et al., 2018).
Os compostos fenólicos totais foram determinados pelo método de Swain e Hillis (1959) e a
atividade antioxidante foi determinada por três métodos distintos: inibição do radical DPPH
(1,1-difenil-2-picrilhidrazil) (BRAND-WILLIANS et al., 1995), ABTS (ácido 2,2'-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (RE et al., 1999) e pela redução do ferro (FRAP - Ferric
Reduction Antioxidant Power) (BENZIE; STRAIN, 1996).
Análise estatística: Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância
(ANOVA), e as diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste de Tukey (p<0,05),
através do programa Statistica® 7.0.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para a caracterização centesimal das
amostras de polpa e casca in natura e da farinha produzida com a casca de goiaba serrana. Já a
Tabela 02 apresenta os resultados do teor de compostos bioativos (fenólicos totais) e a atividade
antioxidante (DPPH, ABTS e FRAP) obtidos nestas amostras.
Tabela 01: Composição centesimal da farinha da casca de goiaba serrana.
Parâmetros
Umidade1
Cinzas1
Lipídios1
Proteínas1

Polpa in natura
85,90 ± 0,09a
0,73 ± 0,17b
0,06 ± 0,02b
1,79 ± 0,05b

Casca in natura
71,48 ± 0,18b
0,43 ± 0,02b
0,39 ± 0,26b
1,20 ± 0,22c

Farinha da casca
8,91 ± 0,06c
3,09 ± 0,02a
3,44 ± 0,09aa
4,73 ± 0,04a
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Carboidratos1
11,50 ± 0,01c
26,49 ± 0,17b
79,82 ± 0,08a
2
c
b
Valor Calórico
53,75 ± 0,45
114,32 ± 2,13
369,19 ± 0,34a
3
b
c
AT
2,59 ± 0,14
1,57 ± 0,05
6,08 ± 0,00a
pH
3,21 ± 0,01b
3,25 ± 0,04b
3,42 ± 0,05a
Vitamina C4
89,76 ± 2,65a
56,43 ± 4,49b
39,80 ± 5,34c
Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (análise em triplicata). 1g 100g-1; 2 kcal 100 g-1; 3g AC
100g-1, 4mg de ácido ascórbico 100g-1. Letras diferentes em cada linha representam diferença significativa
(p<0,05).

Tabela 02: Teor de compostos bioativos e atividade antioxidante de farinha produzida com
casca de goiaba serrana.
Parâmetros
Polpa in natura
Casca in natura
Farinha da casca
1
c
b
Fenólicos
5,24 ± 0,20
19,10 ± 2,23
36,94 ± 10,37a
DPPH2
17,29 ± 0,96c
80,43 ± 7,23b
155,52 ± 5,50a
2
c
b
ABTS
11,12 ± 0,99
52,46 ± 1,10
117,01 ± 1,36a
FRAP2
102,99 ± 4,93c
503,63 ± 13,70b
621,47 ± 18,26a
Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (análise em triplicata). Letras diferentes em cada linha
representam diferença significativa (p<0,05). 1mg Ácido Gálico Equivalente (GAE) 100g-1; 2mg Trolox
Equivalente (TE) 100g-1;

DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos (Tabela 1) é possível observar que o teor de umidade e
vitamina C apresentaram uma diferença significativa entre a polpa e a casca in natura e a farinha
da casca, havendo um decréscimo desses parâmetros. No entanto os valores de cinzas, lipídios,
proteínas, carboidratos, valor calórico, acidez total e pH apresentaram diferença significativa
entre as amostras, sendo que, farinha apresentou o maior valor nestes parâmetros.
O processo de produção da farinha, o qual consiste em submeter a casca in natura a
temperaturas mais elevadas (60 °C) por um período de tempo, ocasiona a perda da umidade
inicial presente na fruta, sendo de 85,90 ± 0,09 g 100g-1 na polpa in natura, passando para
71,48 ± 0,18 g 100g-1 na casca in natura e chegando a 8,91 ± 0,06 g 100g-1 na farinha da casca
de goiaba serrana. O aumento significativo dos outros parâmetros da composição centesimal
(cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos, valor calórico, acidez total e pH) é atribuído a esse
processo de secagem da casca, que promove a concentração desses componentes.
Os valores de umidade da farinha da casca de goiaba serrana foram maiores aos valores
encontrados por Aquino et al., (2018), que foi de 6,81 g 100g-1 de umidade. No entanto, o valor
obtido no presente trabalho se encontra dentro da legislação (Anvisa, 1978) que considera o
teor máximo de 15 g 100g-1 de umidade para farinhas.
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O teor de cinzas presente em um alimento representa os resíduos inorgânicos (sais
minerais) que permanecem após a evaporação da água e a queima da matéria orgânica, onde a
mesma é transformada em CO2, H2O e NO2 (CECCHI 2003). Logo, a casca in natura de goiaba
serrana apresenta um alto valor de minerais (3,09 g%), os quais foram concentrados durante o
processo de produção da farinha.
Avaliando o teor de proteína (Tabela 1), comprovou-se que a casca in natura (1,20 ±
0,22 g%) apresentou menor teor de proteínas quando comparado com a polpa (1,79 ± 0,05 g%).
Além disso, pode-se perceber que a secagem da casca de goiaba serrana contribuiu para um
aumento (p<0,05) do teor deste macronutriente na farinha da casca, variando de 1,20 ± 0,22 g%
(casca in natura) para 4,73 ± 0,04 g% (farinha da casca). Estudos que visem à avaliação de
vegetais como fonte na busca por um alimento que contenha grande quantidade de proteína é
fundamental. Storck et al. (2013) indicam que as fontes vegetais contêm pouca quantidade de
proteínas, por exemplo, a casca de chuchu (1,19 g%), laranja (1,61 g%), banana (0,51 g%) e
manga (1,15 g%). Entretanto, a casca de abóbora pode ser considerada como uma boa fonte de
proteínas, sendo que sua composição in natura se aproximou a 3%, valor este superior ao
encontrado para a casca in natura de goiaba serrana.
Observando os resultados da Tabela 1, nota-se uma diferença significativa no teor de
vitamina C da polpa in natura (89,76 ± 2,65 mg de AA 100g -1), da casca in natura (56,43 ±
4,49 mg de AA 100g-1) e da farinha obtida (39,80 ± 5,34 mg de AA 100g-1). Esse fator se dá
devido à grande sensibilidade térmica que a vitamina C possui, porém, mesmo com um
decréscimo, o teor de vitamina C se manteve relativamente alto, levando em consideração que
os seres humanos não são capazes de sintetizar essa vitamina (ROSA et al., 2007) e que no
Brasil, a Ingestão Diária Recomendada (IDR) de vitamina C para adultos é de 45 mg (ANVISA,
2005).
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para compostos fenólicos e antioxidantes na
polpa in natura, na casca in natura, e na farinha da casca. De maneira geral, é possível observar
um aumento significativo em todos os parâmetros avaliados comparando-se a casca em relação
à polpa. Entre as amostras de casca in natura e da farinha, pode-se observar que a o processo
de secagem realizado para a obtenção da farinha não promoveu a degradação dos compostos
bioativos presentes na goiaba serrana, e consequentemente, não afetou sua atividade
antioxidante, havendo uma concentração destes compostos. Assim, a farinha produzida com a
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casca de goiaba serrana apresenta propriedades antioxidantes superiores à da polpa. A presença
de taninos condensados na casca confere maiores níveis de atividade antioxidante (WESTON,
2010), quando comparado com a polpa.

CONCLUSÃO
Através da realização deste trabalho, é possível concluir que a farinha produzida com a
casca de goiaba serrana é rica em macronutrientes, o que a torna um alimento com grande
potencial nutritivo, podendo ser utilizada na elaboração de alimentos processados. Além disso,
a farinha produzida possui uma atividade antioxidante e um teor de vitamina C considerável,
fatores que contribuem para uma alimentação saudável e de qualidade. Sendo assim, a produção
de farinha de casca de goiaba serrana se torna extremamente interessante e viável para os
consumidores e produtores locais.
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RESUMO
A manutenção da qualidade dos solos é de extrema importância, uma vez que ele apresenta
muitas funções que são essenciais à vida. Sendo assim, a contaminação do solo pode vir a se
relacionar com a contaminação humana/animal. A legislação brasileira atualmente, através da
Resolução nº 420 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), determina que os
órgãos ambientais estabeleçam os Valores de Referência de Qualidade do Solo para 20
substâncias inorgânicas naturalmente presentes nos solos, mas que podem ter sua concentração
aumentada pela atividade antrópica. Dentre as substâncias que estão elencadas nesta resolução
encontra-se o manganês. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações
naturais de manganês em solos sem contaminação antrópica da região serrana de Santa
Catarina. Para isso, utilizou-se 11 amostras de solos considerando o horizonte A de 11 perfis
de solos representativos da região serrana do estado. A metodologia de digestão utilizada foi a
United States Environmental Protection Agency (USEPA) 3050B e os teores de manganês
foram determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma acoplado
indutivamente (ICP OES). Percebeu-se então que a concentração de manganês nos solos da
região variou entre 117,75 a 2711,04 mg kg-1, devido a influências do material de origem e grau
de intemperismo. As metodologias utilizadas neste estudo estão de acordo com o sugerido na
literatura, podendo, futuramente, as concentrações obtidas, serem usadas em programas de
monitoramento e remediação de solos contaminados na região estudada.
Palavras-chave: Teores, Monitoramento Ambiental, Valores de Referência de Qualidade.

347

Mn NATURAL CONTENTS FOR SOILS THE HIGHLAND REGION OF SANTA
CATARINA

ABSTRACT
Maintaining soil quality is the utmost importance per presents many life essential functions.
Thus, soil contamination may be related to human/animal contamination. Brazilian legislation
currently, through Resolution 420 of the Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
requires that environmental agencies establish the Soil Quality Reference Values for 20
naturally occurring inorganic substances present in soils, but which may have their
concentration increased by anthropic activity. Among, the substances listed in this resolution
are manganese. Thus, objective this work was to determine the natural manganese
concentrations in soils without anthropic contamination of the Santa Catarina highland region.
For this, 11 soil samples were used, considering the A horizon of 11 soil profiles representative
of the mountain region of the state. The digestion methodology used was the United States
Environmental Protection Agency (USEPA) 3050B and the manganese contents were
determined by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES). It
observed that manganese concentration in region soils varied between 117.75 and 2711.04 mg
kg-1, by source material influences and weathering degree. The methodologies used in this study
are in agreement with the suggested in literature and the concentrations obtained, in the future,
can be use in contaminated soils monitoring and remediation programs in studied region.
Keywords: Contents, Environmental Monitoring, Quality Reference Values.

INTRODUÇÃO
Os solos são componentes básicos dos ecossistemas, tendo inúmeras funções: servir
como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para os seres vivos; manter o ciclo da
água e de nutrientes; servir como meio para a produção de alimentos e outros bens de consumo;
agir como filtro natural de substâncias químicas e organismos; proteger as águas superficiais e
subterrâneas; constituir fonte de recursos minerais, dentre outras (CONAMA, 2009). Desta
forma, a degradação e contaminação do mesmo poderá estar afetando a qualidade de vida
humana e animal.
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Atualmente, tem-se destacado a preocupação com a contaminação de solos com
substâncias inorgânicas. A Resolução 420 de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
que estabelece valores orientadores para solo e águas subterrâneas, determina que os órgãos
ambientais competentes dos Estados e do Distrito Federal estabeleçam os Valores de Referência
de Qualidade do Solo (VRQ). Esses VRQ são baseados nas concentrações naturais dos
elementos nos solos. As vinte substâncias inorgânicas listadas nesta resolução apresentam risco
potencial aos animais, plantas e à saúde humana, ocorrem naturalmente nos solos e podem ter
sua concentração aumentada pela atividade antrópica (ATSDR, 2017). Assim, a obtenção dos
valores naturais desses elementos nos diferentes tipos de solo é importante para a identificação
de áreas contaminadas e o grau de risco que elas oferecem.
Uma dessas substâncias é o manganês, que é um elemento essencial aos seres vivos,
mas que seu excesso pode ocasionar problemas de saúde (PLUMLEE; ZIEGLER, 2003;
KABATA-PENDIAS; MUKHERJEE, 2007; ATSDR, 2012).
No estado de Santa Catarina somente foram determinados os VRQ de cromo, cobre,
chumbo, zinco (HUGEN, 2010), bário, cádmio, níquel (SOUZA, 2015).
O manganês tem como símbolo Mn, número atômico: 25. É o décimo segundo elemento
mais abundante e existe na natureza principalmente na forma de óxidos, carbonatos, silicatos e
em minerais (ATSDR, 2012. A concentração de Mn nas rochas é maior em máficas, estando
fortemente associado com ferro nos processos geoquímicos (KABATA-PENDIAS;
MUKHERJEE, 2007). Suas principais fontes antropogênicas ao meio ambiente são as
descargas de águas residuais municipais, lodo de esgoto, mineração e processamento de
minerais, emissões industriais e combustão de combustíveis (HOWE; MALCOLM; DOBSON,
2004).
Durante o intemperismo, o Mn é oxidado e pode ser mobilizado (KABATA-PENDIAS;
MUKHERJEE, 2007). Os níveis de Mn mais elevados são frequentemente encontrados em
solos derivados de rochas máficas, em solos ricos em ferro e/ou matéria orgânica e em solos de
regiões áridas ou regiões climáticas semi-áridas. (KABATA-PENDIAS; MUKHERJEE, 2007).
O objetivo deste trabalho é determinar os teores naturais do elemento manganês em
perfis de solos representativos da região serrana de Santa Catarina. Esses dados poderão,
futuramente, serem usados na identificação e em projetos de monitoramento e remediação de
solos contaminados na região.
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METODOLOGIA
Neste estudo foram utilizadas 11 amostras do um banco de solos do Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), considerando
os horizontes A de 11 perfis de solos coletados em áreas não sujeitas à contaminação
antropogênica na região serrana de Santa Catarina (Tabela 1). Esses perfis foram previamente
descritos e classificados por Almeida et al. (2003); Teske (2010) e Ferreira (2013).
Tabela 1 - 11 perfis de solo naturais da região serrana de Santa Catarina, material de origem,
classe de solo e município de coleta da amostra.
Perfil

Classe de solo

Material de Origem

Cidade

P01

Cambissolo Húmico Distrófico típico

riodacito

Lages

P02

Cambissolo Háplico Alítico típico

riodacito

Lages

P03

Cambissolo Háplico Alítico típico

riodacito

Lages

P04

Cambissolo Háplico Alumínico úmbrico

riodacito

Lages

P05

Latossolo Bruno

basalto

Curitibanos

P06

Cambissolo Húmico Alúminico típico

sienito porfiritico

Lages

P07

Cambissolo Háplico Alumínico úmbrico

fonolito

Lages

P08

Neossolo Regolítico Húmico típico

fonolito

Lages

P09

Chernossolo Háplico Órtico típico

olivina melilitito

Palmeira

P10

Nitossolo Vermelho Alítico típico

basalto

Lages

P11

Nitossolo Vermelho Distroférrico típico
basalto
Lages
Fonte: Produção do próprio autor (2019).
Nota: Os perfis foram previamente descritos e classificados por Almeida; Torrent; Barrón (2003); Teske (2010) e
Ferreira (2013).

As amostras de solo foram moídas em gral de ágata e tamisadas em peneira 0,145 mm.
A digestão dos solos ocorreu utilizando-se o método United States Environmental Protection
Agency (USEPA) 3050B (USEPA, 1996), em bloco digestor. Para isso utilizou-se 1g de cada
amostra seca de solo, com adições sequências de ácido nítrico 65% P.A. e peróxido de
hidrogênio 130 vol P.A. Os extratos foram filtrados, usando-se papel filtro quantitativo e
armazenados em tubos Falcon. As digestões ocorreram em duplicata. Os teores de Mn nas
amostras foram determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma
acoplado indutivamente (ICP OES).
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RESULTADOS
Os teores de Mn obtidos para os diferentes solos estudados encontram-se na tabela 2.
Tabela 2 - Teores médios de Mn para os 11 perfis de solos analisados
Perfil
P01

Mn (mg kg¹)
117,75

P02

119,70

P03

223,21

P04

245,64

P05

247,83

P06

375,39

P07

963,25

P08

1043,42

P09

1856,30

P10

2508,10

P11
2711,04
Fonte: Produção do próprio autor (2019).

DISCUSSÃO
No geral, os solos originados de rochas máficas (P09, P10, P11) foram os que
apresentaram maiores teores de manganês, devido a grande afinidade desse elemento com ferro
(KABATA-PENDIAS; MUKHERJEE, 2007; SINGH, 2005). Ainda em solos originados de
rochas máficas, o P05, um Latossolo de basalto, apresentou teores bem menores que os outros,
provavelmente por ser um solo mais intemperizado, uma vez que ambientes de intemperismo
mais intenso ocasionam menor manutenção de Mn no solo (BIONDI, 2010).
Os menores teores de Mn foram encontrados em solos originados de riodacito (P01,
P02, P03, P04), que é uma rocha magmática intermediária.
As concentrações médias de Mn encontradas para Cambissolos da região serrana de
Santa Catarina (382,89 mg kg -1) foram semelhantes as encontradas por Caires (2009) para
Cambissolos de Minas Gerais (386,48 mg kg-1).
Os teores de manganês encontrados neste estudo foram muito superiores aos teores dos
solos sem contaminação do Rio Grande do Norte, onde o valor máximo encontrado foi de 1,46
mg kg-1 (COSTA, 2013).
Segundo Kabata-Pendias & Mukherjee (2007) os teores de Mn em solos podem chegar
a 9000 mg kg-1, justificando mais uma vez a importância em determinar teores naturais locais,
levando em consideração as particularidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas da
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região.

CONCLUSÃO
Solos originados de rochas máficas e com menor grau de intemperismo apresentaram
maiores teores de manganês.
Neste trabalho, foram utilizadas metodologias para digestão e determinação de
manganês em solos obedecendo o preconizado na legislação e literatura nacional e
internacional, podendo então os valores encontrados ser utilizados na obtenção de valores
orientadores para solos de SC, na identificação, monitoramento e remediação de solos
contaminados na região.
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RESUMO
A atmosfera controlada (AC) e o 1-meticiclopropeno (1-MCP) podem influenciar a qualidade
de ameixas ‘Laetitia’ armazenadas, uma vez que atuam diretamente nos atributos de firmeza e
textura dos frutos. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes condições de AC e do
armazenamento refrigerado (AR) com ou sem a aplicação de 1-MCP sobre a manutenção da
consistência de ameixas ‘Laetitia’. Os frutos foram colhidos em um pomar comercial localizado
em Lages, SC. Os tratamentos avaliados foram armazenamento refrigerado (AR; 21 kPa O2 +
<0,03 kPa CO2), AR + 1-MCP (1 µL L-1), e as condições de AC de 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2, 1
kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2. Os frutos foram armazenados por 50 dias
na temperatura de 1,7 ± 0,1 ºC e UR de 96 ± 2%. Após o armazenamento, os frutos foram
mantidos em temperatura ambiente durante três dias e avaliados quanto a textura e firmeza de
polpa. Os frutos armazenados em menores pressões parciais de oxigênio (0,5 e 1,0 kPa)
apresentaram os maiores valores de firmeza de polpa e frutos tratados com 1-MCP
apresentaram valores intermediários para a mesma variável. A textura apresentou padrão de
resposta similar àquela observada para a firmeza de polpa, onde os maiores valores também
foram observados em frutos armazenados em menores concentrações de O2. Condições de AC
com 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 proporciona maior consistência de
ameixas ‘Laetitia’ após 50 dias de armazenamento.
Palavras-chave: etileno, metabolismo, respiração.

354

CONSISTENCY OF 'LAETITIA' PLUM STORED UNDER REFRIGERATION
WITH 1-MCP AND CONTROLLED ATMOSPHERE

ABSTRACT
Controlled atmosphere (CA) and 1-methylcyclopropene (1-MCP) may influence the quality of
'Laetitia' plums stored, since act directly on the attributes of flesh firmness and fruit texture.
The objective of this work was to evaluate CA conditions and cold storage (CS) with or without
1-MCP application on the consistency maintenance of 'Laetitia' plums. Treatments evaluated
were CS (21 kPa O2 + <0.03 kPa CO2), CS + 1-MCP; and CA conditions of 2 kPa O2 + 1.2 kPa
CO2, 1 kPa O2 + 1.2 kPa CO2, and 0.5 kPa O2 + 1.2 kPa CO2. Fruit were stored to 50 days at
temperature of 1.7 ± 0.1 ° C and relative humidity of 96 ± 2%. After storage, fruit were
maintained for three days in shelf life conditions and evaluated for flesh firmness and fruit
texture attributes. Fruits stored in CA conditions with lower oxygen partial pressure (0.5 and
1.0 kPa) had highest values of flesh firmness and fruit 1-MCP-treated showed intermediate
values. Fruit texture attributes shows response pattern similar to flesh firmness, where the
highest values were also observed in fruit stored at lower O 2 partial pressure. CA conditions
with 1 kPa O2 + 1.2 kPa CO2 e 0.5 kPa O2 + 1.2 kPa CO2 maintain flesh firmness and fruit
texture of 'Laeticia' plums after 50 days of storage.
Keywords: ethylene, metabolismo, respiration.

INTRODUÇÃO
A ameixa ‘Laetitia’ é tradicionalmente explorada em regiões mais frias do Sul do Brasil.
É um cultivar de maturação tardia que apresenta alta produção e excelente qualidade de frutos
(DALBÓ; FELDBERG, 2009). Em função de sua rápida maturação, boa parte da produção de
frutos é armazenada em câmara fria para atenuar as perdas e regular a oferta de mercado.
O armazenamento refrigerado é uma excelente alternativa para retardar o
amadurecimento e prolongar a vida pós-colheita de ameixas, uma vez que a baixa temperatura
atua na manutenção da qualidade dos frutos durante o armazenamento (STEFFENS et al.,
2007). Além disso, a atmosfera controlada, por meio da alteração da pressão parcial dos gases
O2 e CO2, pode manter a qualidade dos frutos por mais tempo, uma vez que este sistema tem
maior controle na redução do metabolismo celular. (DAS et al., 2006; STEFFENS et al., 2007).
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Por outro lado, o uso de pressões parciais inadequadas de O2 e CO2 durante o
armazenamento podem resultar no desenvolvimento de desordens fisiológicas como, por
exemplo, o escurecimento da polpa (ALVES et al., 2010b; STEFFENS et al., 2009), influenciar
negativamente os atributos de firmeza de polpa e textura do fruto e, portanto, comprometer a
qualidade de ameixas armazenadas.
Em frutos climatéricos como, por exemplo, em ameixas ‘Laetitia’, o etileno influencia
diretamente as taxas respiratórias, a produção endógena de etileno, o amolecimento e a
incidência de desordens fisiológicas e podridões (RATO et al., 2004). Nesse sentido, o uso de
inibidor de etileno, 1- metilciclopropeno (1-MCP), pode ser uma alternativa viável para
aumentar o potencial de armazenamento de frutos, uma vez que retarda o amadurecimento e
diminui a incidência e degenerescência de polpa (ALVES et al., 2009).
O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes condições de armazenamento de
atmosfera controlada e do armazenamento refrigerado, com ou sem a aplicação de 1-MCP, na
manutenção da qualidade de ameixas ‘Laetitia’.

METODOLOGIA
Ameixas ‘Laetitia’ foram colhidas em pomar comercial localizado no município de
Lages, SC, e posteriormente foram transportadas para o Laboratório de Fisiologia e Tecnologia
Pós-Colheita (LFTPC) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Lages, SC). No
laboratório, foram eliminados os frutos com lesões, defeitos, ferimentos ou dano mecânico e,
posteriormente, procedeu-se a homogeneização das amostras.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados com quatro
repetições. Cada unidade experimental foi composta por 25 frutos. Os tratamentos utilizados
foram: armazenamento refrigerado (AR), AR + 1-MCP, e atmosfera controlada nas condições
de 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2, 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2.
Para o tratamento com 1-MCP, foi utilizado o produto SmartFresh® (0,14% de 1-MCP
na formulação pó), na dose de 1,0 µL L-1. O produto foi solubilizado em água, em condição
ambiente, em um recipiente hermético, e, posteriormente, a solução foi transferida para uma
placa de Petri, dentro de uma minicâmara com volume de 180 L, com fechamento hermético.
Os frutos ficaram expostos ao tratamento durante 24 horas.
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Os frutos de todos os tratamentos foram armazenados durante 50 dias em minicâmaras
com volume de 180 L, na temperatura de 1,7 ± 0,1 ºC e UR de 96 ± 2%. As pressões parciais
de O2 e CO2 geradas no interior das minicâmaras, foram obtidas segundo metodologia descrita
em Alves et al. (2010).
Após 50 dias de armazenamento, os frutos foram retirados das minicâmaras e mantidos
em temperatura ambiente (20 ± 2 ºC/60 ± 5% de UR) por três dias, e em seguida avaliados
quanto a firmeza de polpa e textura (força para a compressão do fruto). A firmeza de polpa foi
determinada em dois pontos na região equatorial dos frutos, em superfícies opostas, após
remoção de uma pequena porção da epiderme, com o auxílio de um penetrômetro equipado
com ponteira de 8 mm de diâmetro. Por sua vez, o atributo de textura foi analisado com um
texturômetro eletrônico TAXT-plus® (Stable Micro Systems Ltd., Reino Unido). Nesse sentido,
a resistência do fruto à compressão foi determinada utilizando uma plataforma plana, modelo
P/75, com 75 mm de diâmetro, que exerceu uma força de compressão até uma deformação de
3 mm na superfície do fruto.
Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Bartlett (BARTLETT, 1937) e de
Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965) para verificação da homogeneidade das variâncias e
da normalidade dos resíduos, respectivamente. Como os dados atenderam as pressuposições do
modelo normal, estes foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05).

RESULTADOS
A firmeza de polpa dos frutos foi maior à medida que se reduziu a pressão parcial de
oxigênio no interior das microcâmaras. Por outro lado, os frutos armazenados em AR + 1-MCP
apresentaram valores intermediários de firmeza de polpa, sendo este 51% maior
comparativamente aqueles armazenados em AR sem o uso de 1-MCP (Tabela 1).
Para a força de compressão, os maiores valores foram observados em frutos
armazenados em 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 sendo, em média, 53%
maior em relação aqueles mantidos em AR. Além disso, os frutos armazenados em AR + 1MCP apresentaram valores intermediários (Tabela 1).
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Tabela 1. Firmeza de polpa e textura em ameixas ‘Laetitia’ armazenadas em diferentes
condições de armazenamento por 50 dias (1,7 + 0,9 °C/96 + 2% de UR), com ou sem tratamento
com 1-MCP, seguido de três dias em condições ambiente (20 ± 2 ºC/65 ± 5% de UR).
Tratamentos
Atmosfera refrigerada
2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
Atmosfera refrigerada
+ 1-MCP
CV (%)

7,1 e
9,4 d
17,2 b
19,6 a

Força para a compressão
do fruto (N)
21,5 d
27,7 c
43,8 a
45,8 a

14,5 c

38,3 b

5,9

5,4

Firmeza de polpa (N)

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si (P<0,005).

DISCUSSÃO
A maior firmeza de polpa em frutos mantidos em 0,5 kpa o 2 + 1,2 kpa co2 é resultado da
menor atividade de enzimas hidrolíticas de parede celular, uma vez que o seu dinamismo é
reduzido em baixa pressão parcial de o 2 e alta de co2 (brackmann; steffens; waclawosky, 2002).
Além disso, O 1-MCP está correlacionado com a redução da atividade de enzimas pectolíticas
(jacomino et al., 2002). Nesse sentido, o 1-MCP retarda a degradação da parede celular e
prolonga, portanto, a firmeza de polpa dos frutos.
O atributo de textura dos frutos apresentou um padrão de resposta similar ao da firmeza
de polpa, uma vez que são variáveis correlacionadas. Contudo, vale ressaltar que a resistência
da epiderme e do tecido hipodérmico são desconsiderados na avaliação da firmeza de polpa
(GUILLERMIN et al., 2006).

CONCLUSÃO
Condições de atmosfera controlada com 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa
CO2 mantém a melhor consistência de ameixas ‘Laeticia’ após 50 dias de armazenamento.
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RESUMO
Um imenso depósito de água embaixo de nossos pés, o Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um
corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço que abrange parte dos territórios da Argentina, do
Brasil, do Paraguai e do Uruguai. É necessário que se tome cuidados especiais quanto a
ocupação humana nestas áreas, em particular quanto ao contato com produtos tóxicos, resíduo
urbano, rejeitos industriais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa com o emprego
do método de observação livre. Foi realizada durante uma saída a campo de uma disciplina do
Programa de Mestrado em Ambiente e Saúde na cidade de Lages/SC. Foram visitados e
fotografados pontos estratégicos. As pesquisadoras elencaram uma imagem (fotografia) para o
desenvolvimento deste manuscrito. Desta atividade observou-se que existe a ocupação indevida
da área, com construções irregulares, sem planejamento e que não há rede de saneamento básico
e nem adequado destinação para resíduos sólidos. Conclui-se que se faz necessário no
Município estudos e reflexões a respeito de uma política pública preventiva da ocupação, além
da correção dos danos causados, bem como ações públicas que proporcionem uma ordenada
ocupação do solo.
Palavras-chave: Ocupação Humana, Sistema Aquífero Guarani, Contaminação.
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CONSTRUCTION THAT DESTROYS: HUMAN OCCUPATION OF THE SOIL IN
AQUIFERO GUARANI'S AFLORATION AREA IN LAGES / SC

ABSTRACT
An immense reservoir of water under our feet, the Guarani Aquifer System (SAG) is an
underground and transboundary water body that covers part of the territories of Argentina,
Brazil, Paraguay and Uruguay. It is necessary to take special care regarding human occupation
in these areas, in particular with regard to contact with toxic products, urban waste, industrial
waste. It is a qualitative research with the use of the free observation method. It was carried out
during a field trip of a discipline of the Master Program in Environment and Health in the city
of Lages / SC. Strategic points were visited and photographed. The researchers listed an image
for the development of this manuscript. From this activity it was observed that there is undue
occupation of the area, with irregular constructions, without planning and that there is no basic
sanitation network nor adequate disposal for solid waste. It is concluded that it is necessary in
the Municipality studies and reflections regarding a public policy that is preventive of the
occupation, besides the correction of the damages caused, as well as public actions that provide
an orderly occupation of the soil.
Keywords: Human Occupation, Guarani Aquifer System, Contamination.

INTRODUÇÃO
Um imenso depósito de água embaixo de nossos pés, o Sistema Aquífero Guarani
(SAG) é um corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço que abrange parte dos territórios da
Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai (BRASIL, 2019). Na parte brasileira estendese a oito estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Paulo (BRASIL, 2019).
Cerca de 90% da água do aquífero está confinada, ou seja, protegida por rochas, e 10%
está em áreas de afloramento, sendo que essas últimas estão mais suscetíveis à poluição, e de
acordo com especialistas, esse fato é de difícil reversão em curto prazo (CANDIDO, 2019). As
camadas de rocha basálticas e arenitos que separam a água da superfície dificultam a penetração
desses poluentes, porém, a existência de cemitérios e lixões próximos às áreas de recarga pode
causar um escoamento de substâncias danosas à qualidade da água do reservatório (CANDIDO,
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2019). As áreas de recarga direta são regiões onde o Aquífero Guarani encontra-se mais
vulnerável (CANDIDO, 2019).
Portanto cuidados especiais são necessários no manejo dessas áreas, em particular
quanto ao contato com produtos tóxicos, lixo urbano, rejeitos industriais e aplicação de
agrotóxicos no solo, porque o mal uso das terras localizadas nessas áreas pode comprometer a
qualidade da água (RIBEIRO; CATALÃO; FONTELES, 2014). A identificação e controle das
fontes de poluição em toda sua extensão são imprescindíveis para que aconteça a gestão
sustentável do Aquífero Guarani (RIBEIRO; CATALÃO; FONTELES, 2014).

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde se têm como preocupação
fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural, uma vez que o
fenômeno pode ser melhor observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é
parte (GODOY, 1995). Utilizou-se o método de observação livre com o entendimento de que
observar naturalmente não é simplesmente olhar; observar é destacar um conjunto (objetos,
pessoas, animais); observar é um fenômeno social, simples ou complexo (TRIVIÑOS, 1987).
No dia 06 de abril de 2019, o grupo de Mestrandos juntamente com docentes da
Disciplina de Ecologia da Ação do Curso de Pós-Graduação do Mestrado em Ambiente e
Saúde, fizeram uma saída a campo na cidade de Lages/SC onde percorreram pontos estratégicos
a partir de um roteiro pré-definido. Durante 6 horas foram observados locais da cidade que
retratam o afloramento do Aquífero Guarani, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas,
o uso e ocupação do solo, os impactos sócioambientais e as ações humanas nos espaços naturais
e construídos, os quais foram registrados por meio de fotografias. Destes registros individuais
e coletivos as pesquisadoras elencaram uma imagem para o desenvolvimento deste manuscrito,
apresentada a seguir.
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Figura 1: Imagem registrada durante visita a campo.

Tendo como base esta imagem, a seguir são apresentadas as considerações a respeito da
necessidade de se repensar em estratégias para ocupação humana.

RESULTADOS
Por meio da imagem selecionada observou-se que existe a ocupação indevida da área,
com construções irregulares, sem planejamento, que pode representar riscos aos moradores do
local, aos animais e também ao meio ambiente. Além da área construída, pode-se observar que
não existe rede de saneamento básico e nem adequada destinação para resíduos sólidos.

DISCUSSÃO
A partir da observação realizada da imagem selecionada, constataram-se irregularidades
na ocupação do solo decorrentes da expansão urbana, sem respeito aos limites de área de
preservação permanente (APP) conforme preconizado na Lei Federal 12.651 (BRASIL, 2012).
As áreas habitadas representam uma fonte de contaminação e impermeabilização. Esta situação
é agravada quando se observa ainda o lançamento de dejetos orgânicos e inorgânicos, presença
de resíduos sólidos e a criação de animais de forma desordenada. Da forma que como está posto,
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é possível que por consequência da ocupação humana, a contaminação biológica atinja o lençol
subterrâneo através da infiltração nas áreas de recarga (MAZZOLI; EHRHARDTBROCARDO, 2013).
Os problemas constatados a partir desta análise podem ser solucionados a curto e longo
prazo, uma das estratégias seria a educação ambiental, com foco nos problemas sanitários
detectados no local observado, como forma de evitar danos ao aquífero e preservar este recurso
hídrico para necessidades futuras (FORNARI, 2017).
As soluções para problemas urbanos que envolvem a degradação ambiental, devem ter
caráter resiliente, para se estabelecer mecanismos geradores de qualidade de vida, tornar o
cidadão consciente de seus direitos e responsabilidades, participante ativo na comunidade e no
processo público (CARSTEN, 2007).

CONCLUSÃO
Conclui-se que é necessário repensar as políticas públicas protecionistas e
conservacionistas das áreas de ocupação, no caso a ocupação do solo no Município de Lages,
além de ações para correção dos danos já causados. Além disso, estruturar ações de
planejamento para uma ordenada ocupação do solo. Propõe estas ações com o objetivo de não
somente conservar os recursos naturais, mas também proporcionar a população condições
dignas de moradia, saúde e qualidade de vida. Nestes termos, destaca-se a necessidade de
trabalhos voltados para educação ambiental popular afim de esclarecer a importância do
respeito ao meio ambiente e áreas de Afloramento do Aquífero Guarani. Ainda que este seja
um estudo local, sugere-se que a discussão e os estudos sejam ampliados para que de fato
possam ser propostas ações que garantam o desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
O objetivo com este trabalho foi avaliar o efeito da poda verde na coloração e em atributos
físico-químicos de maçãs ‘Fuji Standard’. Foram avaliados os seguintes tratamentos: três
épocas de poda verde (dezembro, janeiro e fevereiro) e a testemunha, onde não foi efetuada a
poda verde. As variáveis analisadas foram coloração da epiderme (h°), índice de cor vermelha,
sólidos solúveis, acidez titulável e a relação SS/AT. A poda verde no mês de janeiro
proporcionou frutos com menor valor de h°, quando comparada aos frutos de plantas
submetidas a poda realizada no mês de dezembro. A poda verde realizada no mês de fevereiro
proporcionou frutos com maior índice de cor vermelha, quando comparados aqueles de plantas
sem poda verde. Os atributos físico-químicos dos frutos não foram influenciados pela poda
verde. Conclui-se que a poda verde é uma técnica que pode ser empregada para a melhoria na
coloração dos frutos de maçã ‘Fuji Standard’, porém, para isso deve ser realizada nos meses de
janeiro ou fevereiro.
Palavras-chave: Malus domestica, intensidade luminosa, qualidade de frutos.
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SKIN RED COLOR AND PHYSICAL-CHEMICAL ATTRIBUTES OF ‘FUJI
STANDARD’ APPLE INFLUENCED BY SUMMER PRUNING

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the effect of summer pruning on skin red color and
physicochemical attributes of ‘Fuji Standard’ apples. Were evaluated the treatments three
summer pruning seasons (december, january and february) and no summer pruning (control).
The variables evaluated were skin color attributes (h° and red color index), soluble solids (SS),
titratable acidity (AT) and SS/AT ratio. The summer pruning performed in january provided
fruits of lower value of h°, when compared to the fruits of plants with pruning performed in
december. The summer pruning performed in february provided fruits with a higher red color
index when compared to those of control plants. Summer pruning did not influenced
physicochemical attributes of the fruit. Concluded that summer pruning is a technique that can
to improve the skin red color of ‘Fuji Standard’ apple, however, it done in january or february.
Keywords: Malus domestica, light intensity, quality of fruits.

INTRODUÇÃO
O consumo de frutas nos dias atuais se deve, não só pela preferência e pelo gosto, mas
também pela presença de compostos importantes para a saúde (SUCUPIRA et al., 2015). O
consumo de frutas e hortaliças, em quantidades adequadas, é de extrema importância para uma
dieta saudável, pois pode reduzir o risco de doenças cardíacas e alguns tipos de câncer (LOCK
et al., 2005).
Em maçãs podem ser encontradas uma grande concentração de flavonoides, uma classe
de fenóis, e outros fitoquímicos que podem ter relação com a saúde humana (BOYER; LIU,
2004). Os compostos fenólicos são responsáveis pela cor, sabor e atividade metabólica de
alimentos vegetais, além dos benefícios para a saúde (HYSON, 2011). É aconselhável o
consumo de maçã com a casca pelo maior conteúdo de polifenóis e capacidade antioxidante
(KSCHONSEK et al., 2018).
A poda de verão é um manejo realizado nas macieiras com a principal finalidade de
melhorar a qualidade dos frutos, através da mudança na fisiologia da planta e no ambiente da
sua copa, particularmente pela alteração na luz incidente (COOLEY et al., 2011).
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Para determinar a qualidade de frutos podem ser adotados vários parâmetros, tanto físico
como químicos, como por exemplo peso, comprimento, diâmetro, firmeza, cor, pH, sólidos
solúveis, acidez titulável, entre outros (FAGUNDES; YAMANISHI, 2001).
A cor vermelha da casca é um fator importante para a aceitação de maçãs pelo
consumidor (ANDRIS; CRISOSTO, 1996), bem como determina o preço pago ao produtor. Por
isso, melhorar a coloração de frutos de macieira pode ser um aliado no momento da
comercialização deste produto.
São escassos os estudos que avaliam a melhor época de realização da poda verde em
maçã e a influência dessa prática na coloração e nos atributos físico-químicos dos frutos. Com
isso, o objetivo com este trabalho foi avaliar a influência da poda verde na coloração da
epiderme e em atributos físico-químicos de maçãs ‘Fuji Standard’.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em um pomar localizado no município de São Joaquim
(49° 55' W; 28° 17'S; 1.360 m de altitude) no ciclo de 2018/19, com macieiras da cultivar ‘Fuji
Standard’ sobre porta-enxerto ‘Marubakaido’. Foram avaliadas três épocas de poda verde, em
dezembro, janeiro e fevereiro, além da testemunha, onde não se realizou poda verde, com quatro
repetições, cada uma constituída por uma planta. Para esse manejo, foram retirados, durante a
realização da poda, os ramos ladrões, melhorando a incidência de luz no interior do dossel.
Todos os frutos colhidos foram levados ao Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Póscolheita do CAV/UDESC e analisados. A cor da epiderme foi avaliada através da determinação
do ângulo ‘hue’ (hº) e o índice de cor vermelha (ICV), e os atributos físico-químicos avaliados
foram: sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e relação SS/AT.
O ângulo de tonalidade (‘hue’) foi avaliado com auxílio de um colorímetro (Konica
Minolta, Tóquio, Japão), no lado do fruto mais exposto a luz. De acordo com o sistema
CIELAB, quanto menor for este valor, mais vermelho é o fruto. Para o índice de cor vermelha,
os frutos foram separados em quatro classes: 1) frutos que possuíam de 0-25% da epiderme
pigmentada pela cor vermelha; 2) frutos que possuíam de 26-50% da epiderme pigmentada com
coloração vermelha; 3) frutos que possuíam de 51-75% da epiderme pigmentada com cor
vermelha; e 4) frutos que possuíam de 76-100% da epiderme pigmentada com coloração
vermelha. Para o cálculo da média do índice de cor vermelha utilizou-se a seguinte equação:
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ICV= (nº*1)+( nº*2)+(nº3)+(nº*4)/NF
Onde:
nº = é o número de frutos no determinado índice;
1, 2, 3 e 4 são equivalentes a cada índice;
NF= é o número de frutos total.
O conteúdo de sólidos solúveis foi determinado por refratometria utilizando uma
alíquota do suco dos frutos, para isso utilizou-se um refratômetro digital e os resultados foram
expressos em ºBrix. A determinação de acidez titulável foi realizada através da titulação de
NaOH (0,1N) em uma solução contendo 5 mL do suco das frutas homogeneizado com 45 mL
de água destilada até que o pH da solução atingisse 8,1. Os resultados foram expressos em %
de ácido málico. Com base nestes resultados, também foi calculada a relação SS/AT.
Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando significativos, as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05%).

RESULTADOS
A poda verde influenciou a coloração dos frutos, mas não apresentou efeito sobre os
atributos SS, AT e relação SS/AT (Tabela 1). O valor do ângulo hº na região do fruto mais
exposta a radiação solar foi menor nas plantas que a poda verde foi realizada no mês de janeiro,
em comparação aos frutos de plantas submetidas a poda verde no mês de dezembro.
Com a poda verde realizada em fevereiro obteve-se um maior índice de cor vermelha
nos frutos, ou seja, os frutos possuíam maior percentual da epiderme pigmentada pela cor
vermelha, quando comparados aqueles onde não foi realizada a poda verde (tratamento
controle) (Tabela 1).
Os atributos SS, AT e relação SS/AT não foram influenciados pela poda verde (Tabela
1). A média do conteúdo de sólidos solúveis foi de 11,89 ºBrix, de acidez titulável foi de 0,38%
de ácido málico e a relação SS/AT foi de 31,47.
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Tabela 1: Cor da epiderme, índice de cor vermelha (ICV), conteúdo de sólidos solúveis, acidez
titulável e relação SS/AT em maçãs ‘Fuji Standard’ em função da época de realização da poda
verde.

Sem poda

Cor da
epiderme
(hº)
55,06 ab*

Dezembro

55,42 a

2,57 ab

11,83 a

0,36 a

33,15 a

Janeiro

46,19 b

2,51 ab

11,99 a

0,39 a

31,28 a

Fevereiro
CV (%)

47,63 ab
8,31

2,64 a
4,92

12,06 a
3,87

0,39 a
7,35

31,42 a

Poda

2,33 b

Sólidos
solúveis
(º Brix)
11,71 a

Acidez
titulável
(% ác. Málico)
0,39 a

30,04 a

ICV
(1 – 4)**

SS/AT

6,80

** Escala de ICV: 1) 0-25% da epiderme pigmentada pela cor vermelha; 2) 26-50% da epiderme pigmentada com
coloração vermelha; 3) 51-75% da epiderme pigmentada com cor vermelha; e 4) 76-100% da epiderme pigmentada
com coloração vermelha.
*Letras distintas na coluna, diferem-se entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

DISCUSSÃO
A poda verde pode melhorar a coloração dos frutos pelo favorecimento da entrada de
luz no interior da planta, porém em alguns casos ela pode reduzir a coloração, isso acontece
quando a poda resulta em estimulo do crescimento de brotos, sombreando os frutos (SCHUPP;
FERREE, 1988; SAURE, 1990). Esse fato pode explicar o maior valor de hº dos frutos quando
realizada a poda verde em dezembro.
As mudanças no índice de cor vermelha, influenciada pela poda verde, podem ser
explicadas pela maior incidência de luz no interior da planta. Segundo Andris e Crisosto (1996),
o processo de formação de pigmentação vermelha depende de fatores ambientais como a
temperatura, interceptação e qualidade da luz.
De acordo com Denardi et al., (2013), na fase de maturação de maçãs, os frutos que
recebem maior quantidade de radiação solar direta apresentam maturação mais uniforme e
também maior intensidade de maturação, ou seja, mais açúcar e menos acidez, além de mais
intensidade na coloração da casca, os quais são atributos desejáveis para maçãs. Porém, no
presente estudo, apenas a coloração dos frutos foi influenciada pela prática da poda verde
realizada em janeiro e fevereiro.
A classificação das maçãs é responsável por grandes diferenças de faturamento para o
produtor e para o embalador. De maneira geral, os preços são estabelecidos em função da
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combinação de qualidade e calibre, sendo que as qualidades superiores, descritas como cat extra
e cat 1, são as que atingem os maiores valores comerciais. A principal medida da aparência para
classificação dos frutos em categorias é a intensidade (percentagem) de coloração avermelhada
na superfície dos frutos, sendo que frutos com maior percentual de cor vermelha na casca
normalmente são enquadrados em categorias superiores (BRASIL, 2006).

CONCLUSÃO
A poda verde é uma técnica que pode ser empregada para a melhoria na coloração de
maçãs ‘Fuji Standard’, porém, para isso deve ser realizada nos meses de janeiro ou fevereiro,
garantindo assim uma melhora na tonalidade da cor e maior índice de cor vermelha nos frutos.
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RESUMO
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é uma espécie pertencente à família Linaceae e é a semente
proveniente da planta do linho. O cultivo de linhaça, em especial a dourada, ainda é muito
limitado nacionalmente, apesar do alto potencial da cultura e da importância do seu consumo.
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão da situação brasileira no
cultivo de linhaça dourada, buscando compreender os desafios que dificultam a expansão do
seu cultivo. Este trabalho foi feito com base em uma pesquisa exploratória de artigos científicos
publicados em periódicos de relevância nacional ou internacional, estabelecendo critérios,
métodos e técnicas para a elaboração de uma apuração de informações recentes, mais
especificamente dos últimos 12 anos. O Sul é a principal região produtora de linhaça dourada,
com grandes potencialidades, atendendo as demandas climáticas. No Brasil, no Registro
Nacional de Cultivares (RNC) atualmente existem 10 cultivares de linhaça marrom registradas
e quase a sua totalidade oriunda de genótipos importados ou sem melhoramento genético sob
as condições edafoclimáticas brasileiras. Não existe nenhuma cultivar de linhaça dourada
registrada no Brasil, assim como não há relatos de programas de melhoramento genético da
linhaça no país. O cultivo da linhaça dourada é realizado predominantemente em condições
orgânicas. Quando realizado em condições de cultivo convencional, existem custos adicionais
pelo uso de agroquímicos e adubos minerais, principalmente. Para que ocorra expansão do
cultivo no Brasil, deve ser feita uma conscientização da população e o desenvolvimento de
pesquisas quanto a cultura considerando as condições edafoclimáticas brasileiras.
Palavras-chave: Linho, agricultura, saúde.
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CHALLENGES ON GOLDEN LINSEED (Linum usitatissimum L.) CULTIVATION IN
BRAZIL AND ITS IMPORTANCE

ABSTRACT
Linseed (Linum usitatissimum L.) is a specie that belongs to the family Linaceae and is the seed
from the flax plant. The cultivation of linseed, especially the golden one, is still very limited
nationally, despite the high potential of the culture and the importance of its consumption. In
this sense, this work aims to review the brazilian situation in the cultivation of golden linseed,
seeking to understand the challenges that hampers its expansion. This work was based on an
exploratory research of scientific articles published in periodicals of national or international
relevance, establishing criteria, methods and techniques for the elaboration of a recent
information retrieval, specifically of the last 12 years. The South is the main producing region
of golden linseed, with great potential, meeting the climatic demands. In Brazil, in the National
Register of Cultivars (RNC) there are currently 10 brown linseed cultivars registered and almost
all of them from imported genotypes or without genetic improvement under brazilian soil and
climatic conditions. There is currently no gold flax cultivar registered in Brazil, as there are no
reports of breeding programs for flax in the country. The cultivation of golden linseed is carried
out predominantly under organic conditions. When carried out under conventional cultivation
conditions, there are additional costs for the use of agrochemicals and mineral fertilizers,
mainly. In order for crop expansion to take place in Brazil, an awareness of the population and
the development of research on culture should be made considering Brazilian soil and climate
conditions.
Keywords: Flax, agriculture, health.

INTRODUÇÃO
A linhaça (Linum usitatissimum L.) é uma espécie pertencente à família Linaceae e é a
semente proveniente da planta do linho, sendo o alimento de origem vegetal mais rico em ácidos
graxos ω-3, com quantidades elevadas de fibras, proteínas, lipídios, polissacarídeos e
compostos fenólicos (THOMPSON; CUNNANE, 2003). Quanto aos lipídios, observa-se
grande quantidade de ácidos graxos poli-insaturados (USDA, 2008). Quanto as proteínas, é uma
boa fonte dos aminoácidos metionina e cisteína e quanto aos polissacarídeos, a linhaça é
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considerada a maior fonte alimentar de lignana (fitoestrógenos com propriedades
anticarcinogênicas e antioxidantes) (OOMAH; MAZZA, 2000).
O consumo de sementes de linhaça in natura ou em óleos é extremamente recomendada
por profissionais da área da saúde, devido aos seus efeitos contra doenças como o câncer, a
osteoporose, diabetes e no alívio dos sintomas da menopausa. Dentre as variedades existentes
de linhaça, estão as com coloração do tegumento marrom e dourada, sendo a marrom a mais
produzida no Brasil. A semente de linhaça dourada e marrom não diferem muito na sua
composição química, entretanto, a linhaça dourada contém menor quantidade de fibra dietética
total e maiores teores de proteína (LIMA, 2008).
Entre os anos de 2012 e 2013, a média mundial de produtividade foi de 927 kg ha-1 e a
média no Brasil foi de 1036 kg ha -1. Entretanto, países como a Suécia, França e Canadá
apresentaram média de 3918 kg ha-1, 1931 kg ha-1 e 1543 kg ha-1, demonstrando o grande
potencial produtivo da cultura (STATCAN, 2016).
Sendo assim, o cultivo de linhaça, em especial a dourada, ainda é muito limitado
nacionalmente, apesar do alto potencial da cultura e da importância do seu consumo. Neste
sentido, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão da situação brasileira no cultivo de
linhaça dourada, buscando compreender os desafios que dificultam a expansão do seu cultivo.

METODOLOGIA
Este trabalho foi feito com base em uma pesquisa exploratória de artigos científicos
publicados em periódicos de relevância nacional ou internacional, estabelecendo critérios,
métodos e técnicas para a elaboração de uma apuração de informações recentes, mais
especificamente dos últimos 12 anos, no que diz respeito ao cultivo de linhaça dourada em
território nacional, comparando com a situação em outros países, de forma a caracterizar e
compreender o padrão brasileiro de produção, detectando empecilhos a sua expansão. Os
principais termos utilizados para seleção foram: materiais genéticos, produção, insumos e
produtos registrados, caracterização climática para cultivo e pesquisas relacionados à linhaça
dourada.
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RESULTADOS
A linhaça marrom é cultivada em regiões de clima quente e úmido, sendo assim a mais
produzida no Brasil, e a dourada é cultivada em regiões frias como o Canadá e os Estados
Unidos, sendo que neste caso, no Brasil, o Sul é a maior região produtora. Apesar disso,
temperaturas extremas podem prejudicar o desenvolvimento da cultura, sendo que temperaturas
entre -4ºC a -7ºC, na época da germinação, podem levar a morte das plantas, e de -1ºC podem
danificar flores e cápsulas imaturas. Já temperaturas elevadas de cerca de 32ºC durante a
floração podem reduzir o crescimento e o tamanho da semente, além de afetar o teor e a
qualidade do óleo. Ao longo do ciclo, a cultura apresenta uma demanda hídrica de cerca de 450750 mm distribuídos uniformemente. Além disso, outro fator de grande importância é o
fotoperíodo, havendo estudos que indicam que a linhaça é responsiva e é uma planta definida
como de dia longo (JACOBSZ; VAN DER MERWE, 2012).
Nos últimos anos vêm sendo observada uma mudança no padrão de consumo alimentar
dos brasileiros, os quais são cada vez mais exigentes e demandam alimentos saudáveis e que
forneçam segurança alimentar, o que é muito comum na linhaça dourada, principalmente no
cultivo agroecológico. Apesar disso, o consumo nacional ainda é baixo, supondo-se que apenas
2% da população conheça os benefícios do consumo da linhaça, sendo que em países como os
Estados Unidos e o Canadá o consumo é 20 vezes superior (STATCAN, 2016).
No Brasil, no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) atualmente existem 10 cultivares de linhaça marrom
registradas e quase a sua totalidade oriunda de genótipos importados ou sem melhoramento
genético sob as condições edafoclimáticas brasileiras. Não existe atualmente nenhuma cultivar
de linhaça dourada registrada no Brasil, assim como não há relatos de programas de
melhoramento genético da linhaça no país. Desta maneira, as sementes utilizadas para o cultivo
da linhaça dourada em território nacional são oriundas de populações que não passaram pelo
crivo do melhoramento genético, apresentando variabilidade entre plantas para características
como duração do ciclo, altura e arquitetura de planta e produtividade de grãos. Tais
características, quando variáveis dentro da lavoura, podem resultar na dificuldade do produtor
em obter rentabilidade com a cultura, já que é comum nas lavouras a maturação desuniforme e
a baixa produtividade média (MAPA, 2019).
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O cultivo da linhaça dourada é realizado predominantemente em condições orgânicas.
É uma espécie de baixas exigências nutricionais, requerendo pequenas doses de fertilizantes. O
maquinário para plantio e colheita não é específico para a cultura, podendo ser utilizados os
mesmos do cultivo de cereais. As práticas de manejo e tratos culturais são mínimas. Caracterizase por ser uma cultura rústica, com reduzido riscos de perdas devido a intempéries climáticas
(SOARES et al., 2009). Sendo assim, o custo de produção é relativamente baixo, sendo
comumente observada a produção pela agricultura familiar e/ou pequenos agricultores. Quando
realizado em condições de cultivo convencional, existem custos adicionais pelo uso de
agroquímicos e adubos minerais, principalmente. Devido a falta de cultivares ou híbridos
registrados no Brasil, ou seja, materiais melhorados, é comum que o processo de maturação
ocorra de maneira muito desuniforme, o que induz muitos dos produtores a realizar a
dessecação da área cultivada para colheita (PARIZOTO et al., 2013).
No Canadá, principal produtor de linhaça no mundo, os programas de melhoramento de
linhaça surgiram no início de 1900, sendo que desde 1910 um total de 82 cultivares foram
registradas neste país, com apenas 24 do total introduzidas de outros países e o restante
desenvolvido por instituições canadenses. Além disso, o Canadá também possui alguns dos
principais programas de melhoramento de linhaça, como o Agriculture and Agri-Food Canada
(AAFC) e o Crop Development Centre (CDC) (YOU et al., 2016). A única cultivar transgênica
de linhaça, a “CDC Triffid”, resistente a um herbicida do grupo das sulfoniluréias, também foi
produzida no Canadá, apesar disso, esta cultivar foi retirada de registro em 2001. Entre os países
com as principais coleções ex situ de acessos de linhaça em bancos de germoplasma estão a
Rússia, a China, a Alemanha, a Etiópia, os Estados Unidos da América, o Canadá e a Romênia,
com o número de acessos variando entre cerca de 6.000 a 3.000 acessos. O Brasil não possui
nenhuma coleção de acessos de linhaça silvestres, seja de variedades douradas ou de variedades
marrons (NAG et al., 2015).

DISCUSSÃO
O cultivo da linhaça dourada é ainda muito limitado no Brasil e a sua expansão é
necessária, por ser de importância para subsistência de pequenos produtores e agricultores
familiares e pelos benefícios que fornece em seu consumo, melhorando a qualidade de vida da
população de uma maneira geral.
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Os entraves encontrados na produção de linhaça dourada acabam por fazer com que
muitos agricultores não queiram trabalhar com a cultura ou, os que já cultivam, acabem por
desistir. É importante que seja feita a introdução de programas de melhoramento da linhaça nas
condições edafoclimáticas nacionais, em especial na região Sul, que apresenta grande potencial,
o que permitiria a obtenção de materiais propagativos de maior qualidade, que poderiam
facilitar o cultivo e aumentar a rentabilidade. A realização de pesquisas de uma maneira geral,
considerando as condições brasileiras, ajudariam a compreender o comportamento e
desenvolvimento da cultura, facilitando o seu manejo.
Para que esta expansão no cultivo ocorra, é importante que, de maneira associada, haja
uma expansão no consumo. O acesso a informação ainda é muito limitado a grande parte da
população brasileira, sendo assim, é importante a divulgação e a educação quanto ao consumo
de alimentos saudáveis, como é o caso da linhaça.

CONCLUSÃO
O consumo de linhaça dourada fornece diversos benefícios a saúde de seus
consumidores, apesar disso, ainda é muito limitado, como também a sua produção em território
nacional. Diversos são os motivos associados a estas limitações, sendo assim, para que ocorra
expansão, deve ser feita uma conscientização da população e o desenvolvimento de pesquisas
quanto a cultura considerando as condições edafoclimáticas brasileiras.
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RESUMO
O estudo do sistema radicular é de grande importância fins de manejo de solo, como irrigação
e adubação. Porém, estudos subterrâneos são difíceis de realizar, já que o solo é uma barreira
para sua realização. Com o advento de técnicas como o uso de trincheiras e programas
computacionais, estes estudos se tornaram mais viáveis de serem realizados. De acordo com
isto, o objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição radicular de diferentes cultivares copa de
pereiras europeias sobre o porta-enxerto de marmeleiro ‘Adams’ nas condições de Planalto
Serrano - SC. Os tratamentos foram constituídos de diferentes combinações entre cultivares de
pereira europeia com o porta-enxerto de marmeleiro ‘Adams’. As cultivares utilizadas foram
as seguintes: Abate Fetel, Rocha, Santa Maria, Packham’s Triumph e William’s, implantados
no ano de 2008. Os dados experimentais obtidos foram analisados recorrendo-se à análise de
variância (ANOVA) e a comparação dos tratamentos experimentais foi efetuada através da
comparação múltipla de médias, utilizando o teste de Tukey 5% de probabilidade de erro.
Quando analisado o valor total de área de raiz e comprimento de raiz, a combinação Abate
Fetel/Adams tem maior exploração do solo do que as combinações Packham’s Triumph/Adams
e William’s/Adams. Existe uma influência da cultivar copa sobre o desenvolvimento radicular
do porta-enxerto.
Palavras-chave: Pyrus Communis L. Cydonia oblonga Mill. SIARCS.
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ROOT DEVELOPMENT OF EUROPEAN PEAR TREES IN THE PLANALTO
SERRANO-SC

ABSTRACT
The study of the root system is of great importance for soil management purposes, such as
irrigation and fertilization. However, underground studies are difficult to perform, since soil is
a barrier to its realization. With the advent of techniques such as the use of trenches and
computer programs, these studies have become more feasible to perform. Accordingly, the
objective of this study was to evaluate the root distribution of different European pear orchard
cultivars on 'Adams' quince rootstock in the conditions of Planalto Serrano - SC. The treatments
were composed of different combinations of European pear cultivars with 'Adams' quince
rootstock. The cultivars used were: Abate Fetel, Rocha, Santa Maria, Packham's Triumph and
William's, implanted in the year of 2008. The experimental data were analyzed using analysis
of variance (ANOVA) and comparison of Experimental treatments were performed through
multiple means comparison, using the Tukey test 5% of error probability. When analyzing the
total value of root area and root length, the Abate Fetel / Adams combination has greater soil
exploration than the Packham's Triumph / Adams and William ‘s / Adams combinations. There
is an influence of the canopy cultivar on root development of rootstock.
Keywords: Pyrus Communis L. Cydonia oblonga Mill. SIARCS.

INTRODUÇÃO
O sistema radicular desempenha funções importantes no ciclo da cultura, como a
produção de aminoácidos, hormônios, ácidos orgânicos e outras moléculas, além de absorção
por meio ativo de íons que estão presentes na solução do solo. Logo, está intimamente ligado à
quantidade de água e nutrientes que chegam à parte aérea da planta, resultando na resposta da
cultura ao ambiente e as técnicas de manejo utilizadas. Torna-se importante o estudo do sistema
radicular das pela influência de práticas de manejo na melhoria das condições do solo.
Mesmo com a importância do sistema radicular e de seu efeito direto na eficiência
produtiva e comportamento das plantas, estudos sobre sistemas radiculares são escassos no
Brasil, principalmente a respeito de porta-enxertos de plantas frutíferas lenhosas, devido a
dificuldade de realização desses estudos pela barreira física que é o solo (SOUZA, 2016).
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Estudos subterrâneos são difíceis de realizar, já que o solo. Além da necessidade do
conhecimento da distribuição do sistema radicular para fins de irrigação, deve-se ressaltar a
necessidade do mesmo para fins de manejo de solos, já que este repercute diretamente na
distribuição das raízes, permitindo maior ou menor exploração do solo e, consequentemente,
na absorção de água e nutrientes pelas plantas (CARVALHO et al., 1999; COELHO et al.,
2002).
De acordo com isto, o estudo das taxas de crescimento, extensão do sistema radicular e
distribuição no solo das raízes são aspectos importantes a considerar na escolha de portaenxertos em árvores de caráter perene, como é o caso da pereira (ABREU, 2007). Já que como
observado em culturas cítricas por Coelho et al. (2002), resultados de estudos sobre o sistema
radicular dessas culturas têm sido fundamentais na avaliação do comportamento dos sistemas
radiculares, e têm gerado benefícios no conhecimento do manejo e conservação do solo e água
em diferentes condições edafoclimáticas.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento radicular de
diferentes cultivares copa de pereira europeia sobre o porta-enxerto de marmeleiro ‘Adams’ nas
condições de Planalto Serrano - SC.

METODOLOGIA
O pomar experimental onde foram realizados os estudos está localizado no Centro de
Ciências Agroveterinárias – CAV, pertencente à Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, localizada no município de Lages, Santa Catarina, a 937,73 metros de altitude,
27º19'44'' de latitude e 50º19'44'' de longitude. O sistema de condução adotado foi em líder
central, com espaçamento de plantio de quatro metros entre filas e um metro entre plantas,
totalizando uma densidade de 2500 plantas por hectare. Os tratos culturais foram semelhantes
para todos os tratamentos dentre eles.
Os tratamentos foram constituídos de diferentes combinações entre cultivares de pereira
europeia com o porta-enxerto de marmeleiro ‘Adams’. As cultivares utilizadas em combinação
com o porta-enxerto acima citado foram as seguintes: Abate Fetel, Rocha, Santa Maria,
Packham’s Triumph e William’s, implantados no ano de 2008.
No período de repouso vegetativo, foram realizadas avaliações da distribuição do
sistema radicular. Para esta avaliação foi utilizado o método da trincheira, abrindo trincheiras
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com profundidade de 0,60 m, a partir da superfície do solo, e 1,10 m de comprimento a partir
da base da planta no solo, no sentido da linha de plantio, distante do tronco a 0,5 m.
Após a abertura das trincheiras, foram realizados os seguintes passos: Nivelamento do
perfil: o qual deveria ficar o mais vertical possível, sendo executado com o auxílio de uma pá
reta. Nesta operação, todas as raízes expostas na abertura da trincheira foram cortadas rente ao
perfil; Exposição das raízes: foi realizada com um rolo escarificador, removendo-se uma
pequena camada de solo, em torno de 0,01 m, procurando-se expor as raízes presentes no perfil,
de tal forma que a parede da trincheira permaneça em nível com a vertical; como a imagem a
ser adquirida representará um volume de solo conhecido (50 cm espessura x 100 cm
comprimento x 50 cm de profundidade) foi possível à aquisição da imagem com a quantidade
de raízes presente no volume de solo desejado; Pintura das raízes: pintura individual das raízes,
com tinta spray de coloração branca, sendo retirado o excedente de tinta do perfil do solo com
o auxílio de uma espátula, visando a aumentar o contraste em relação ao solo para facilitar a
aquisição das imagens, além do uso da cor branca para o reconhecimento das raízes pelo
programa utilizado nesta avaliação; Divisão do perfil do solo: para a aquisição das imagens, foi
confeccionado um quadro de 1,00 m de comprimento e 0,5 m de altura. O perfil do solo foi
dividido através da presença de barbantes pintados de verde fluorescente na quadrícula, que
auxiliaram a visualização desta divisão quando foi precedida a análise computacional da
imagem, facilitando a visualização em quadrados de 10 x 10 cm, (100 cm2); Captação das
imagens: as imagens foram realizadas através de câmara fotográfica digital, à distância de um
metro do perfil, enquadrando em plano fechado (close-up) a quadrícula sobreposta à frente ao
perfil de solo. O resultado final será expresso em área e comprimento de raízes, presentes em
250000 cm3 de solo.
Para o processamento das imagens, foi utilizado o “software” SIARCS (sistema
integrado para analise de raízes e cobertura do solo), desenvolvido pela Embrapa,
Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP (JORGE et al., 1996) que permite avaliar a
distribuição do sistema radicular da cultura quanto à área e ao comprimento de raízes. A área
total corresponde ao valor de área total estimado pelo programa na trincheira, ou seja, levando
em consideração o comprimento e largura das raízes visualizadas nas imagens adquiridas. O
comprimento total corresponde ao valor total de comprimento de raiz estimado pelo programa
na trincheira, valor este obtido pela esqueletização das imagens adquiridas.
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e
cinco plantas por parcela. Os dados experimentais obtidos foram analisados recorrendo-se à
análise de variância (ANOVA) e a comparação dos tratamentos experimentais foi efetuada
através da comparação múltipla de médias, utilizando o teste de Tukey a 5% de probabilidade
de erro.

RESULTADOS
Observa-se que a combinação da cultivar Abate Fetel com o marmeleiro ‘Adams’
obteve uma maior área de raiz e comprimento de raiz (Tabela 1) no perfil de solo analisado em
comparação as combinações das cultivares Packham’s Triumph e William’s sobre o marmeleiro
‘Adams’.

Tabela 1. Área de raiz total e comprimento radicular de porta-enxerto de marmeleiro
‘Adams’ sob diferentes cultivares de pereira europeia implantadas nos anos de 2008. Lages,
SC, 2019.
Cultivar
Área de raiz (cm2)
Comprimento de raiz (cm)
Abate Fetel
56,92 a
1151,88 a
Rocha
38,94 ab
778,88 ab
Santa Maria
30,38 ab
623,00 ab
William’s
25,5 b
512,90 b
Packham’s Triumph
22,42 b
458,36 b
C.V. (%)
41,63
40,95
*Letras diferentes na coluna diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro.

Para Machado (2014), a combinação Abate Fetel e porta-enxerto de marmeleiro
‘Adams’ induziu maior crescimento de raízes e explorou maior volume de solo na densidade
de plantio de 2500 plantas ha-1, podendo ser considerada vigorosa, devido ao maior crescimento
vegetativo na parte aérea da planta, vigor este, também transferido para o sistema radicular
nesta combinação de cultivar copa/porta-enxerto.
Em hipótese, esta diferença ocorre devido à interação entre a cultivar copa e o portaenxerto, por questões fisiológicas da planta, como a produção de metabólitos no porta-enxerto
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que prejudicam o desenvolvimento da copa, além do possível acúmulo de fotoassimilados na
parte aérea por problemas de conexão vascular entre a copa e o porta-enxerto.
Machado et al. (2013) verificou que as combinações Abate Fetel/Adams e
Rocha/Adams são as mais vigorosas do que a combinação Santa Maria/Adams, em relação às
variáveis de crescimento vegetativo, como incremento de altura de plantas e volume de copa,
resultado similar ao encontrado neste estudo.

CONCLUSÃO
Quando analisado o valor total de área de raiz e comprimento de raiz, a combinação
Abate Fetel/Adams tem maior exploração do solo do que as combinações Packham’s
Triumph/Adams e William’s/Adams.
A cultivar copa interfere no desenvolvimento radicular do porta-enxerto.
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RESUMO
A resistência a antibióticos vem crescendo e se tornando um dos maiores problemas para a
medicina veterinária e humana. Visando o tratamento e controle, este trabalho teve como
objetivo analisar o antibiograma das cepas de bactérias do gênero Salmonella spp e fazer a
extração do DNA das cepas, com a finalidade de investigar existência de genes de resistência a
antibióticos. As amostras foram coletadas de 26 granjas de suínos situadas no Norte, Oeste e
Sul de Santa Catarina. A resistência foi testada usando-se 25 antibióticos. As amostras foram
submetidas ao método de raspagem, passo inicial de transferência das bactérias em placas de
Petri para microtubos. O antibiograma realizado apresentou números altos de resistência a
antibióticos. Para a extração do DNA foram observadas algumas dificuldades com o primeiro
protocolo a ser adotado que foi o método clorofórmio/ álcool- isoamílico (CIA) o mesmo não
apresentou sobrenadante no microtubulo comprometendo assim a amplificação do DNA
quando submetido a reação em cadeia da polimerase (PCR). Com isso outro protocolo foi
utilizado com resultado positivo, o de termo-extração, a observação de fases distintas no
microtubo para retirada do sobrenadante foi satisfatória assim como a amplificação do DNA.
As etapas posteriores compreenderão a (PCR), e assim o genoma desses isolados poderá ser
avaliado quanto a ocorrência de genes de resistência a antibióticos.
Palavras-chave: PCR, salmonelose, antibióticos

DETECTION OF RESISTANCE TO ANTIBIOTICS IN ISOLATED SALMONELLA

ABSTRACT
Antibiotic resistance has been increasing and becoming one of the major problems in veterinary
and human medicine. Aiming at the treatment and control, this work had the objective of
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analyzing the antibiogram of the strains of Salmonellas spp bacteria and extracting the DNA
from the stains, in order to investigate the existence of antibiotic resistance genes. Samples were
collected from 26 bell farms located in the North, West and South regions of Santa Catarina.
Resistance to 25 antibiotics was analyzed. Samples were submitted to the scraping method, an
important step to initiate transfer of bacteria from the culture medium in Petri dishes
tomicrotubes.The antibiogram performed showed high numbers of resistance to antibiotics.In
order to extract the DNA, some difficulties were observed with the first protocol to be adopted,
which was the chloroform / alcohol-isoamylic method and the same did not present supernatant
in the microtubule thus compromising the DNA amplification when subjected to polymerase
chain reaction (PCR). With that another protocol was used with positive result, the thermoextraction, the observation of distinct phases in the microtube for removal of the supernatant
was satisfactory. The subsequent steps will comprise the polymerase chain reaction (PCR), as
well as DNA amplification and thus the genome of these isolates could be evaluated for the
occurrence of antibiotic resistance genes.
Keywords: PCR, salmonellosis, antibiotics

INTRODUÇÃO
O gênero Salmonella está dividido em duas espécies que são geneticamente distintas:
Salmonella entericae, Salmonella bongorin. Dentro da espécie S. enterica há seis subespécies
com a denominação: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenaee indica, sendo que a
subespécie S. enterica é a que contém o maior número de sorovares sendo que os humanos são
susceptíveis a todos, alguns exemplos são: S. typhimurium, S. cholerasuis, S. abortus ovis, S.
abortus equi, S. heidelberg, S. infantis (LIMA et al., 2016).
O controle de salmoneloses exige diversas ações dentro de uma cadeia da agroindústria,
pois alguns animais podem permanecer infectados pelo resto da vida após uma infecção
primária, e sob algumas condições estressantes podem realizar a eliminação de salmonella spp
nas fezes, gerando contaminação ambiental. Como a salmonelose é um problema que afeta tanto
a saúde humana quanto a saúde e animal e consequentemente pode acarretar prejuízo
econômico, tenta-se reverter essas situações ou então evitá-las utilizando-se de antibióticos,
esse que muitas vezes, pode ser utilizado de forma errônea e contribuir para um fenômeno
alarmante em nível mundial: a resistência a antibióticos. Assim, o presente trabalho avaliou
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diferentes aspectos ligados a resistência a antibióticos em isolados de Salmonella spp oriundos
de propriedades de SC.

METODOLOGIA
Neste trabalho utilizou-se amostras de Salmonella spp provenientes de 26 granjas
situadas no Norte, Oeste e Sul de Santa Catarina. Elas foram submetidas ao teste de
antibiograma pelo método de difusão em disco (Kirby-Bauer; 1966) em um laboratório
terceirizado (VERTÀ), localizado em Curitibanos, SC. Foi utilizado um protocolo padrão para
observar a sensibilidade ou a resistência perante antibióticos das amostras de sorovares S.
thyphimurium (531 amostras) e S. choleraesuis (259 amostras). Para avaliação de sensibilidade
foram utilizados 25 antibióticos: Amoxilina, Amoxilina+ ÁcidoClavulânico, Ampicilina,
Cefalexina, Cefovecin, Ceftior, Ciprofloxacina, Colistina, Cotrimoxazol, Doxiclina,
Enroflocaxina,

Eritromicina,

Estreptomicina,

Florfenicol,

Fosfomicina,

Gentamicina,

Marbofloxacina, Neomicina, Norfloxacina, Peniciclina G, Sulfazotrim, Tetraciclina,
Trimetropina, Meropenen, Meticicilina.
A raspagem de bactérias (segunda etapa desse estudo) foi feita na Universidade federal
de Santa Catarina (UFSC) a partir de culturas estabelecidas em meio sólido, em Placas de Petri,
transferindo-as para microtubos. A terceira etapa foi a extração do DNA, o primeiro protocolo
testado foi o de extração pelo método clorofórmio/ álcool-isoamílico (CIA). e o segundo foi de
termo extração. Nele, foi necessária a utilização de banho-maria em uma temperatura de 95°C
durante 15 minutos, após a extração utilizou-se a centrifugar a 20.000 xg por 15 minutos, e foi
feita a transferência do DNA (sobrenadante) para um novo tubo. Essas amostras foram
armazenadas a -20°C.

RESULTADOS
No gráfico 1, observa-se que os antibióticos menos eficientes para inibição do
crescimento foram cotrimoxazol, florfenicol e tetraciclina (com o percentual de 81% do
isolados sendo resistentes a estes antibióticos), ampliciclina e sulfazotrim (80% de isolados
apresentaram resistência). Ressalta-se que todas as cepas apresentaram resistência a no mínimo
um antibiótico. Na análise de antibióticos com melhor eficiência na inibição, destacam-se
meropen (27%) e norfloxacina (38%).

389

Gráfico 1: Percentual de isolados de S. choleraesuis resistentes a antibióticos.

Na avaliação do gráfico 2, o antibiograma apresentou valores de percentual de cepas
com resistência relativamente mais elevados do que no gráfico 1. Dentre os antibióticos com
baixa eficácia na inibição do crescimento de cepas de S. thyphimurium pode-se observar
tetraciclina (89%), sulfazotrim (84%), fosfomicina (77%) e peniciclina (76%). Na verificação
de antibióticos com melhor eficiência na inibição estão meropene (23%) e ceftior (33%).
Gráfico 2: Percentual de isolados de S. thyphimurium resistentes a antibióticos.

Já em relação aos resultados obtidos na parte de raspagem das culturas, a passagem das
colônias para os microtubos foi satisfatória na maior parte dos casos. Porém, algumas placas de
Petri apresentaram o meio de cultura muito seco ou sem crescimento bacteriano, não foram
utilizadas para a próxima etapa a realização da extração do DNA.
Para a extração de DNA foram utilizados dois protocolos. O primeiro, o método
clorofórmio/álcool-isoamílico (CIA), não gerou resultados satisfatórios, não foi possível
observar o sobrenadante, ou seja, não observou-se fases distintas nos microtubos, amplificação

390

do DNA por meio do método PCR não foi possível. Isso foi um indicativo de que a extração de
DNA não ocorreu de maneira adequada e, por consequência, outro protocolo foi testado. O
segundo método aplicado, de termo extração, apresentou resultados satisfatórios, pois foi
possível fazer a visualização clara do sobrenadante e a amplificação do DNA pelo método PCR.
Resultados de PCR satisfatórios dependem, em alto grau, do sucesso da extração de DNA.

DISCUSSÃO
Os resultados obtidos com o antibiograma evidenciam a situação perante os altos
números de cepas resistentes aos 25 antibióticos testados. Em comparação com Lima et al
(2016), o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos revelou que, das 357 amostras analisadas,
257 (72%) foram resistentes a uma ou mais drogas. A maior taxa recaiu sobre tetraciclina
(44,3%), mesmo padrão observado no presente trabalho.
Biffi (2012) analisou o perfil fenotípico e genotípico de resistência em isolados de S.
enteritidis e S. typhimurium e observaram que nem todas as bactérias que possuíam genes de
resistência apresentavam resistência fenotípica. O trabalho frisou a necessidade de cautela ao
decidir qual o tratamento a ser adotado, pois mostra que as cepas apresentam no genoma
características que nem sempre são expressas ou detectadas em antibiograma. Comparando-se
o presente trabalho a Biffi (2012), percebe-se que apesar de altas porcentagens relacionadas a
resistência fenotípica, ainda é possível que algumas cepas tenham em seu genoma a resistência
para determinado antibiótico, porém não tenham a expressado ainda.
Na etapa de raspagem das culturas, encontrou-se dificuldades em algumas placas, pois
as colônias estavam muito ressecadas ou com pouco crescimento. Observou-se que estas eram
as amostras que foram cultivadas primeiro, ou seja, que estavam guardadas por mais tempo,
provavelmente sofreram deterioração em função do tempo de estocagem.
Na etapa de extração de DNA, não se obteve sucesso quando utilizado o método
clorofórmio/ álcool- isoamílico. Não foi possível distinguir o sobrenadante nos microtubos e
esses quando foram enviados para uma realização prévia de PCR, não houve amplificação do
DNA, assim, foi realizada a troca do método para a termo extração. Com esse método, uma
amplificação preliminar de DNA foi possível, ocasionando assim a troca definitiva do método
CIA pelo método térmico. No artigo de Andreatti Filho et al. (2011) as metodologias utilizadas
para extração do DNA foram por tratamento térmico e uso do CTAB. O uso do método CTAB
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detectou maior número de amostras positivas quando submetidas a PCR. Já no estudo de
Gonçalves, Felkl e Bittencourt (2013) optou-se pelo método de fenol/clorofórmio com o
objetivo de diminuir reações inespecíficas. O método sofreu algumas mudanças e mostrou-se
satisfatório além de apresentar reprodutibilidade do DNA das amostras de Salmonella spp.

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos pode-se observar um alto percentual de isolados resistentes
a antibióticos que são muito utilizados na rotina de médicos veterinários para o tratamento de
salmoneloses. Em relação a extração do DNA, a utilização do método de termo extração foi
eficiente na amplificação do DNA quando submetido a PCR, sendo método eleito para
continuidade do trabalho.
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RESUMO
No presente estudo o sistema de drenagem urbana do trecho da Avenida Belizário Ramos,
limitado pelas ruas Aristides Waltrick e Benjamin Constante, foi analisado quanto à
regularidade de seu funcionamento, dos dois lados da via. Por meio de duas observações
realizadas in locu, as quais ocorreram em dois dias: um ensolarado e um chuvoso, percebeu-se
a existência de inúmeros pontos de alagamento, tanto na via quanto no passeio, devido a
deposição de resíduos sólidos e sedimento nos dispositivos, impedindo a entrada de água.
Também foi averiguada a alocação de alguns dispositivos em locais não indicados, além de
problemas de dimensionamento e falta de manutenção regular do sistema, o que pode
comprometer a segurança dos pedestres, bem como ocasionar pontos de acúmulo de resíduo
sólido durante períodos de cheia. Observou-se a quantidade total de sete dispositivos ao longo
de todo o trecho de estudo. Nenhum dispositivo se mostrou efetivo quanto à sua função
esperada.
Palavras-chave: drenagem pluvial, sistema de drenagem urbana, avenida Belizário Ramos.

DIAGNOSIS OF THE URBAN PLUVIAN DRAINAGE SYSTEM OF A BELIZÁRIO
RAMOS AVENUE STREAM, LAGES (SC)

ABSTRACT
In the present study, the urban drainage system of Belizário Ramos Avenue, bounded by
Aristides Waltrick and Benjamin Constante streets, was analyzed for the regularity of its
operation on both sides of the road. By the average of two in situ observations, which occurred
in two days: sunny and rainy, we noticed the existence of innumerable flood points, on the road
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and on the sidewalk, due to solid waste and sediment deposition in the devices, preventing the
entry of water. It was also investigated the devices allocation in not indicated places, besides
design and maintenance problems of the system, which can compromise the safety of
pedestrians, as well as cause solid waste accumulation points during periods of flood. Seven
devices were observed throughout the study section. None device proved to be effective.
Keywords: rtorm drainage, urban drainage system, Belizário Ramos Avenue.

INTRODUÇÃO
Entre o fim da década de 60 e o final dos anos 1990, foi registrado um dos períodos de
maior desenvolvimento no Brasil. A população passou a se concentrar nas grandes metrópoles
e com isso foi observado o aumento da poluição e também uma maior ocorrência de inundações,
visto que as vias foram sendo impermeabilizadas e os córregos canalizados (TUCCI, 2003).
Esta maior incidência de inundações ribeirinhas ganha ênfase quando são considerados os riscos
aos quais a população está sujeita, os prejuízos à sociedade e os aspectos de degradação dos
cursos d’água (SOUZA, 2013). Com o intuito de mitigar estes impactos, os sistemas de
drenagem urbana passaram a ser introduzidos progressivamente nos municípios brasileiros.
Sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de inundações,
instalados com o objetivo de possibilitar a captação da água proveniente do escoamento
superficial e sua posterior destinação à uma estação de tratamento de efluentes, tornando-o apto
à disposição em corpo hídrico receptor. Os sistemas de drenagem urbana são de suma
importância para evitar eventos de inundações e alagamentos em área urbana. Deste modo, deve
seguir a Norma DNIT 030/2004, que trata das especificações de serviço dos dispositivos de
drenagem pluvial urbana.
Estes sistemas são classificados de acordo com suas dimensões em sistemas de
microdrenagem e sistemas de macrodrenagem, sendo constituídos por dispositivos como
sarjeta, boca de lobo, boca de leão, caixa com grelha, entre outros. O dimensionamento e a
correta localização de instalação destes dispositivos são fundamentais para o seu funcionamento
adequado. Dispositivos subdimensionados podem originar pontos de alagamento. E quando
localizados incorretamente podem acarretar riscos de acidentes para a população, ou ainda
perder sua função de captação do escoamento superficial (BAPTISTA, 2004).
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Tão importante quanto o correto dimensionamento, está a frequência de manutenção e
limpeza destes dispositivos. O tráfego de veículos pode danificar os mesmos. Precipitações
intensas conjuntamente ao uso indisciplinado do solo levam ao acúmulo de detritos e,
consequentemente, a sua obstrução. Ademais, a conscientização da população pode ser
considerada uma importante medida de controle na conservação dos dispositivos de drenagem
(CANHOLI, 2014).
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo averiguar a situação atual do
sistema de drenagem pluvial urbana de um dos trechos da Avenida Belizário Ramos, construída
às margens do Rio Carahá, no município de Lages (SC). O estudo foi direcionado à
identificação e diagnóstico de todos os dispositivos de drenagem encontrados no trecho,
referente ao seu dimensionamento, legislação, necessidade de manutenção e nível de eficiência.

METODOLOGIA
O objeto deste estudo foi o trecho compreendido pelas ruas Aristides Waltrick e
Benjamin Constante, localizadas na Avenida Belizário Ramos, o qual se desenvolveu por meio
de três etapas: uma observação in loco em dia ensolarado; uma observação in loco em dia
chuvoso, e um diagnóstico efetuado em escritório, por meio da análise das informações
coletadas durante as vistorias in loco. O trecho percorrido pode ser observado na Figura 1.
Figura 1 - Trecho de interesse do estudo.

3.1 Observações in loco
Nesta etapa, efetuou-se a medição dos componentes de cada dispositivo do sistema de
drenagem encontrados no trecho em estudo, em ambos os lados da Avenida, com o uso de uma
fita métrica, bem como, o registro dos mesmos por meio de fotografias. As observações
ocorreram no mesmo sentido em que se mostra na Figura 1, em diferentes dias.
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O primeiro dia de observações se apresentou ensolarado, enquanto o segundo dia dispôs
de precipitação, propositalmente, afim de realizar a verificação quanto ao funcionamento dos
dispositivos, identificação dos pontos de alagamento e possíveis irregularidades.

3.2 Diagnóstico em escritório
O diagnóstico foi realizado por meio de uma análise da etapa anterior, onde foram
identificadas as conformidades e inconformidades com a legislação, e o dimensionamento para
a verificação da eficiência do dispositivo, e uma análise crítica quanto à sua real funcionalidade.
Para o cálculo da vazão de engolimento dos dispositivos que possuem captação
horizontal, utilizou-se a Equação 1.
𝑄 = 1,60 × 𝐿 × 𝑦 1,5

(1)

Q é a vazão de engolimento (m3/s);
L é o comprimento da soleira (m); e
Y é a altura de água próxima a abertura da guia (m), sendo y ≤ h.

RESULTADOS
Cada dispositivo encontrado está descrito no Quadro 1, contendo sua classificação
quanto ao tipo, o seu dimensionamento e observações individuais.

Quadro 1 - Dispositivos encontrados e observações.
Nº

1

Dispositivo

Boca de leão

2

Boca de leão

3

Caixa com grelha

Dimensões
Largura: 54cm
Base: 25cm
Soleira: 54cm
Altura da abertura para
entrada de água
horizontalmente (h): 3cm
Chapéu: 1x1m
Largura: 45cm
Base: 23cm
Soleira: 62cm
h: 9cm
Chapéu: 1x1m
Largura: 79cm
Base: 45cm

Observações
Abertura da captação horizontal se
encontra subdimensionada, limitando a
vazão de engolimento. Deposição de
sedimentos.
Qengolimanto = 4,49 l/s
A caixa com grelha se apresenta
totalmente obstruída pela deposição de
resíduos sólidos, impedindo a captação
da água pluvial.
Qengolimento = 26,7 l/s
Apresenta a maior parte de sua área
obstruída
pela
deposição
de
sedimentos. S/ caixa insp.
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4

Caixa com grelha

Largura: 80cm
Base: 40cm

5

Caixa com grelha

Largura: 80cm
Base: 24cm
Chapéu: 1x1m

6

Caixa com grelha

7

Boca de leão

Apresenta uma redução do seu
dimensionamento original, devido a
adição de concreto, reduzindo vazão de
engolimento
Grelha encoberta parcialmente por
sedimentos, e chapéu se apresenta
danificado.
Instalada
em
local
impróprio.

Largura: 78cm
O chapéu apresenta deslocamento e a
Base: 30cm
caixa com grelha totalmente obstruída
Chapéu: 1x1m deslocado
por resíduos sólidos e sedimento.
13cm
Caixa com grelha se apresenta
Largura: 57cm
totalmente obstruída por sedimentos, e
Base: 27cm
a altura da captação horizontal foi
Soleira: 78cm
subdimensionada.
h: 3cm
Qengolimento = 6,48 l/s

Foi possível realizar a medição precisa do comprimento da sarjeta (W) de apenas um
dos pontos, sendo este valor de W = 96 cm. A altura aproximada da lâmina d’água em toda a
via resultou no valor de 12 cm. No trecho estudado, verificou-se ainda a presença de material
sedimentar próximo ao meio fio.
Verificaram-se dispositivos alocados em frente à faixa de pedestres e/ou depois das
mesmas. Nas observações realizadas durante a precipitação, pôde-se perceber o nível de
eficiência na captação de água pluvial de cada um dos dispositivos supracitados. O Quadro 2
exibe as informações de cada um deles.

Quadro 2 - Observações dos dispositivos de drenagem verificadas no dia chuvoso.
Nº

Dispositivo
1

Boca de leão

2

Boca de leão

3

Caixa com grelha

4

Caixa com grelha

5

Caixa com grelha

Observações
Deposição de sedimentos e resíduos impede parte da captação
vertical da água pluvial. Captação horizontal não ocorre devido à
proximidade da caixa com grelha da soleira.
Obstrução da caixa com grelha permite só captação horizontal –
gera alagamento
Redução da vazão de engolimento devido à obstrução do
dispositivo por sólidos e sedimentos. A proximidade excessiva do
passeio fez com que parte da água não seja captada pela grelha.
Redução da área de captação resultou em um ponto de alagamento.
O deslocamento da grelha faz com que a água entre por baixo entrada de resíduos.
Encobrimento parcial da grelha resulta na passagem direta de parte
da água, formando um ponto de alagamento à jusante do
dispositivo. Locação imprópria (na faixa de pedestres), não é
preocupante pois é um local com maior declive.
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6

Caixa com grelha

7

Boca de leão

Caixa com grelha obstruída, impedindo a captação vertical. O
deslocamento do chapéu tornou o dispositivo em algo similar à uma
boca de lobo, com pouca captação horizontal, devido ao acúmulo
de sedimentos, o que causa alagamento.
Obstrução da grelha resulta na passagem direta da água, reduzindo
a eficiência da captação horizontal, o que acarreta alagamento à
jusante (esquina).

Os rios e os sistemas de drenagem costumam apresentar grande volume de resíduos,
principalmente plástico. Verificaram-se ainda, pontos de alagamento no passeio, onde há
circulação de pessoas, provenientes da drenagem de residências, as quais descartam a água
pluvial em local impróprio.

DISCUSSÃO
Constatou-se a existência de dispositivos de drenagem que apresentam ineficiência na
coleta da água pluvial, os quais, possivelmente, são dispositivos de ligação e/ou inspeção.
Identificaram-se alguns dispositivos de descarga de efluente a céu aberto, o qual escoa pela
sarjeta até os dispositivos de drenagem urbana.
Os dispositivos alocados em frente à faixa de pedestres representam uma situação que é
considerada irregular, devido ao risco de acidentes que remete aos pedestres em caso de
ineficiência do dispositivo. O indicado é que sejam instalados antes das faixas de pedestres.
O grande volume de resíduos acumulado nos dispositivos durante dias chuvosos devese, muitas vezes, à utilização das estruturas de drenagem como destino final de resíduos sólidos
(TUCCI, 2002). Verificou-se a existência de inúmeros pontos de alagamento, ocasionados
principalmente devido à ineficiência da captação dos dispositivos, que por sua vez, ocorre em
razão da deposição de sedimentos.
Devido à construção da rede de condutos pluviais, à ocupação e impermeabilização do
solo, as inundações e alagamentos podem ocorrer com maior frequência e magnitude. Um dos
impactos relacionados aos alagamentos são as doenças de veiculação hídrica, como a
leptospirose (TUCCI, 2002).
Segundo Tucci (2002), no cenário atual, a rede pluvial transporta esgoto que não é
coletado e tratado, e sua contaminação. Além disso, há uma construção excessiva de condutos
e canais que transferem as inundações de uma localidade a outra, representando custos
insustentáveis ao município.

399

CONCLUSÃO
Necessita-se de uma maior frequência na manutenção dos dispositivos de drenagem
estudados, além de um melhor planejamento quanto ao local de instalação e dimensionamento,
pois todos os dispositivos analisados apresentaram algum problema relacionado à estas causas.
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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo a elaboração de um diagnóstico para a bacia hidrográfica
do Rio Pelotas visando à aplicação de técnicas e métodos de planejamento e gestão, retratando
o atual estado de seus componentes. Os resultados apontaram que a bacia está submetida a uma
relevante degradação física, necessitando de planos de gerenciamento para que não ocorram
prejuízos ao meio ambiente. Apesar de os IDHs apresentarem-se próximos, sem muita
variância, Lages possui o maior valor de IDHM, assim, apresenta a menor unidade crítica de
deterioração socioeconômica. Pode-se observar que o principal fator que contribui para a
poluição dos corpos hídricos na área de estudo corresponde ao uso de agrotóxicos devido ao
polo de produção de maçã, fruta que geralmente utiliza diversos agrotóxicos para sua produção.
Sendo assim, torna-se importante a elaboração de planos de gestão para que medidas que visem
a conservação do meio sejam adotas, proporcionando, consequentemente, uma melhoria na
qualidade de vida da população.
Palavras-chave: degradação ambiental, meio ambiente.

PHYSICAL-CONSERVATION, SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL
DIAGNOSIS OF THE HYDROGRAPHIC BOWL OF THE PELOTAS RIVER

ABSTRACT
The objective of this study is the elaboration of a diagnosis for the Pelotas river basin aiming at
the application of techniques and methods of planning and management, depicting the current
state of its components. The results indicated that the basin is subject to a significant physical
degradation, necessitating management plans in order to avoid damages to the environment.
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Although the HDIs are close, without much variance, Lages has the highest HDI value, thus, it
presents the lowest critical unit of socioeconomic deterioration. It can be observed that the main
factor that contributes to the pollution of the water bodies in the study area corresponds to the
use of agrochemicals due to the apple production pole, a fruit that generally uses several
agrochemicals for its production. Therefore, it is important to draw up management plans so
that measures aimed at the conservation of the environment are adopted, thus providing an
improvement in the quality of life of the population.
Keywords: environmental degradation, environment.

INTRODUÇÃO
Tratando-se bacia hidrográfica com uma abordagem sistêmica, temos a concepção de
que existe conexão de todos os elementos da área. Isto é, a água, o ar, o solo e as características
socio-econômicas estão interligadas. Assim, quaisquer alterações em um resultam, direta ou
indiretamente, em modificaçoes do outro.
Desta forma, as bacias hidrográficas tendem a ser uma base para a concepção de um
planejamento e gestão com caráter holístico e prospectivo, para responder à proteção de
diferentes cenários, e que também considere as demandas e expectativas da população local
(RODRIGUEZ; SILVA, 2013). Além disso, a bacia hidrográfica se destaca como unidade de
planejamento e gestão ambiental por possibilitar a integração de todos os elementos que
compõem a paisagem, tanto naturais como sociais (BOTELHO, 1999).
O uso de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto juntamente com os Sistemas de
Informações Geográficas têm sido amplamente utilizados na gestão de bacias hidrográficas,
possibilitando uma visão completa dos processos de proteção e degradação ambientais.
Softwares como o ArcGis®10.3 são utilizados em geoprocessamentos de mapas onde se pode
criar, manipular e analisar dados georreferenciados facilitando seu processamento.
Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo a elaboração de um diagnóstico para
a bacia hidrográfica do Rio Pelotas visando a aplicação de técnicas e métodos de planejamento
e gestão, retratando o atual estado de componentes da bacia hidrográfica.
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METODOLOGIA
 Área de estudo
A área de estudo foi dividia em dois setores, o primeiro corresponde a região de Coxilha
Rica, com área de 7495,76 km², e o segundo a região de São Joaquim, com área de 5936,97
km², ambos pertencentes a bacia do Rio Pelotas, na região Sul do Brasil, a qual possui como
rio principal o Rio Pelotas, fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A bacia está localizada na região de transição entre os ecossistemas da Mata Atlântica,
sendo caracterizada pela presença de árvores de médio e grande porte (formando uma floresta
fechada e densa), e do ecossistema Pampa, que é caracterizado pela vegetação composta por
gramíneas, plantas rasteiras, com algumas árvores e arbustos.
Com relação a hidrografia, os principais rios da região são o Pelotas, Pelotinhas, e o rio
Lava-Tudo, sendo os dois últimos os principais afluentes do Rio Pelotas. Segundo a
classificação de Köppen, o clima na região é do tipo Cfb, ou seja, clima temperado úmido, sem
estação seca definida e com verão fresco (ALVARES et al., 2014).
 Procedimentos metodológicos
A fim de atingir os objetivos propostos, realizou-se o Diagnóstico FísicoConservacionista, a partir da Equação 1:

Ef = COa + CAb + DMc + Ed + PEe + DDf + BHg

(1)

Onde: Coa nos representa o grau de semelhança entre a cobertura vegetal original e
atual; CAb a proteção de cobertura vegetal atual do solo; DMc a declividade média; Ed a
erosividade da chuva; PEe potencial erosivo do solo; DDf a densidade de drenagem; e por fim,
BHg o balanço hídrico.
Para o Diagnostico Sócioeconomico utilizou-se o Indice de Desenolvimento Humano
- IDH disponibilizado pelo IBGE (2010). Para melhor compreensão dos resultados, os dados
foram transformados em porcentagens com o auxílio da Equação 2. O valor máximo e mínimo
de degradação ambiental é de 0 e 1, respectivamente, e a Unidade Crítica de Deterioração
Socioeconômica varia de 0 a 100%.

y= -100x +100

(2)
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Onde: x corresponde ao valor de degradação ambiental e y a Unidade Crítica De
Deterioração Socioeconômica.
Para o Diagnóstico Ambiental teve-se como base visitas a campo e pesquisas em
bibliografia.

RESULTADOS
O somatório dos índices dos parâmetros, representado pela Tabela 1 simboliza o estado
físico-conservacionista, dos setores 1 e 2.
Tabela 1 - Resultados dos parâmetros do estado físico-conservacionista para cada setor.
Parâmetro
Mínimo
Máximo
Setor 1
Setor 2
Grau de semelhança entre a1
cobertura vegetal original e a atual
Grau de proteção da cobertura1
vegetal atual
Declividade média
1

5

4

4

5

3

3

5

4

4

Erosividade da chuva

1

5

1

1

Potencial erosivo do solo

1

5

2

2

Densidade de drenagem

1

4

2

2

Balanço hídrico

1

4

2

2

Somatório dos índices

7

33

18

18

A Tabela 2 apresenta o IDH relativo aos municípios presentes no setor 1 e 2, utilizando
para o Diagnóstico Socioeconômico.
Tabela 2 – IDH e Unidade Crítica de Deterioração Socioeconômica por município
Setor

Setor1

Setor 2

Peso IDHM

Unidade Critica de Deteorização
Socioeconômica

0,688

31,2

31,20%

Cerro Negro

0,621

37,9

37,90%

Campo Belo do Sul

0,641

35,9

35,90%

Capão Alto

0,654

34,6

34,60%

Lages

0,77

23

23,00%

Painel

0,664

33,6

33,60%

São Joaquim
Urupema

0,687
0,699

31,3
30,1

31,30%
30,10%

Urubici

0,694

30,6

30,60%

Bom Jardim da Serra

0,696

30,4

30,40%

Município

IDH

Anita Garibaldi
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A Tabela 3 demonstra os aspectos presentes na área de estudo para a obtenção do
Diagnóstico Ambiental. O valor 1 representa o valor mínimo ou a ausência deste aspecto, e o
valor 2 (dois) é o maximo de deteriorização possível.
Tabela 3 - Elementos do diagnóstico ambiental.
Elemento Poluente
Setor 1
Estocagem de defensivos agrícolas
1,2
Depósitos de embalagens de agrotóxicos 1,2
Locais de lavagens de implementos com
1,2
agrotóxicos
Pedreiras
1
Minas
1
Lixeiras
1,2
Exploração de areia
1
Pocilgas
1,4
Aviários
1,4
Matadouros
1,7
Estradas rurais deteriorantes
1,7
Erosões marcantes (lavouras)
1,4
Exploração de madeira
2
Esgotos
1,4
Depósito de pneus
1,2
Queimadas
1,6
Poluição química (fábrica, curtumes, etc.)
1,3
Aplicação de agrotóxicos
1,4
Acidentes com derivados de petróleo ou produtos
1
químicos
Bombas de recalques d’água rios/açudes

1,2

Toal

26,5

Setor 2
1,6
1,4
1,3
1
1
1,2
1
1,2
1,2
1,3
1,6
1,6
2
1,8
1,3
1,4

1,2
1,8
1
1,2
27,1

DISCUSSÃO
Entende-se por Diagnóstico Físico-Conservacionista (DFC) o conjunto de técnicas que
visa quantificar a retenção das águas de uma bacia hidrográfica, quando estas estão associadas
a diversos fatores relacionados ao uso do solo. Assim, compreende-se que o DFC é um
elemento de extrema relevância para o desenvolvimento do diagnóstico de situação de áreas,
pois é através do mesmo que se faz possível a comparação entre dados atuais e passados.
Pode-se perceber pela Tabela 1 que ambos os setores possuem baixo grau de
semelhança com relação a cobertura vegetal original, tais resultados podem ser justificados
devido a elevada extração da mata nativa ao longo das décadas para aproveitamento de sua
madeira, expansão agrícola, e ainda para o desenvolvimento de campos que beneficiem a
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pecuária extensiva.
Analisando o uso e ocupação do solo da área de interesse e seus respectivos
coeficientes de proteção, obteve-se de que tanto o setor 1 quanto o 2 apresentam grau
moderado de proteção. Com relação a declividade, esta demonstrou ser classe 4, ondulação
moderada. Segundo Jarbas et al., (2011), a principal limitação de solos com tal classificação é
a sua fragilidade ambiental derivada do maior comprimento de rampa, tornando-os mais
susceptíveis à erosão.
O potencial erosivo tanto da chuva quanto do solo, para ambos os setores, apresentouse baixo. Já com relação a densidade de drenagem, esta é uma boa indicação do grau de
desenvolvimento do sistema de drenagem, e para a área de estudo, mostrou-se mediana, com
drenagem regular. De acordo com o balanço hidrico, este pode ser classificado como alto, ou
seja, sem deficiência hídrica.
O valor obtido para ambos os setores no DFC foi de 18, mostrando a homogeneidade
entre os setores, sendo que a bacia do Rio Pelotas está submetida a uma relevante degradação
física de seu território, assim necessitando de planos de gerenciamento para que não ocorram
prejuízos ao meio ambiente e seus componentes.
Segundo Merege (2011), o diagnóstico socioeconômico é uma importante ferramenta
de análise para a elaboração de planos e projetos em diversas áreas. Consiste na captação de
dados relativos à dinâmica social, envolvendo os laços de relacionamentos entre os integrantes
da área de estudo. A principal função de um diagnóstico é identificar os pontos de conflitos e
as potencialidades na área em estudo. Essas informações servirão de base para a formulação
de ações correspondentes e adequadas a cada local e situação.
O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mede o nível de
desenvolvimento humano dos municípios utilizando como critérios os indicadores de
educação, longevidade e renda. O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a
um (desenvolvimento humano total). Conforme representa a Tabela 2, o município de Lages
possui maior valor de IDHM, assim, apresenta a menor unidade crítica de deterioração
socioeconômica do setor 1.
O Diagnóstico Ambiental envolve diversas degradações e busca quantificar para
concluir quais os problemas maiores ou menores dentro de cada setor. O setor 1 se mostra
menos impactado, em especial em SC, quando se fala de agrotóxicos, tendo em vista que o

406

setor 2 compreende a região de São Joaquim, pólo de produção de maçã, fruta que geralmente
utiliza diversos agrotóxicos para sua produção.

CONCLUSÃO
Conhecer um pouco sobre as condições populacionais e gerar diagnósticos físicoconservacionistas, ambientais e socioeconômicos facilita a quantificação dos problemas e,
assim, diminui a dificuldade para buscar sua mitigação. Estes contribuem na elaboração de
planos de gestão e monitoramento da bacia hidrográfica, nas tomadas de decisões e, também,
nas áreas de políticas públicas. Sendo assim, torna-se importante a elaboração de planos de
gestão para que medidas que visem a conservação do meio sejam adotas, proporcionando,
consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida da população.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do pH e tempo de exposição na adsorção do
corante Azul de Metileno presente em solução aquosa utilizando hidrogel poli(ácido acrílico)
como material adsorvente. Foram preparadas soluções de Azul de Metileno com pH 3,0; 4,0;
6,0; 8,0 e 10,0 em concentração inicial de 20 mg L -1 com tempo de exposição entre 1 e 4500
min. O Hidrogel foi sintetizado por reticulação química de ácido acrílico em presença de N,N’Metilenobisacrilamida e Persulfato de Amônio. A concentração remanescente foi determinada
por espectrofotometria UV-VIS a 665 nm. A cinética de adsorção utilizou de modelos nãolineares. A maior eficiência de remoção foi obtida com pH 8,0 em tempo de exposição superior
a 1000 min. A eficiência de remoção em valores de pH maior é justificada pelo aumento da
concentração de íons H+ na solução, que competem com os grupos químicos do corante. Assim,
o pH da solução tem influência significativa na remoção do Azul de Metileno utilizando
hidrogel poli(ácido acrílico) como material adsorvente.
Palavras-chave: Adsorção, Corante, Cinética.
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EFFECT OF pH IN THE ADSORTION OF METHYLENE BLUE IN AQUEOUS
SOLUTIONS USING POLYACRYLIC ACID HYDROGEL

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the effect of pH and exposure time on adsorption of the
methylene blue present in aqueous solution using polyacrylic acid hydrogel as adsorbent
material. Solutions of methylene blue with pH 3.0; 4.0; 6.0; 8.0 and 10.0, at the initial
concentration of 20 mg L-1, were prepared. Contact time varied between 1 and 4500 min. The
hydrogel was synthesized by chemical cross-linking of acrylic acid in the presence of N, N'Methylenebisacrylamide and Ammonium Persulfate. The remaining concentration was
determined by UV-VIS spectrophotometry at 665 nm. The adsorption kinetics used non-linear
models. The highest removal efficiency was obtained with pH 8.0 at exposure time greater than
1000 min. The removal efficiency at higher pH values is justified by the increase in the
concentration of H+ ions in the solution, which compete with the chemical groups of the dye.
Thus, the pH of the solution has significant influence on the removal of methylene blue using
polyacrylic acid hydrogel as adsorbent material.
Keywords: Adsoption, Dye, Kinetics.

INTRODUÇÃO
Diversos corantes sintéticos são utilizados em processos industriais de tingimento nas
indústrias têxteis, dentre eles podemos citar o azul de metileno. Esse corante é conhecido como
um composto aromático, sintético e catiônico, características que o tornam altamente tóxico e
de complexa degradação (LU et al., 2019). Nos corpos hídricos, a presença desse corante reduz
a penetração de luz e, consequentemente, a atividade fotossintética, causando um déficit de
oxigênio e uma mudança no ciclo de vida dos organismos aquáticos (OLIVEIRA et al. 2015).
Para os seres humanos e animais causa irritação na pele, queimaduras nos olhos, dispneia e
dermatite (WANG et al., 2019). Dessa forma, os estudos apontam a importância de um
tratamento para remoção eficiente desse composto, principalmente devido as consequências de
sua toxicidade, mesmo em baixas concentrações.
As metodologias de tratamento de efluentes como osmose reversa, coagulação,
floculação e adsorção em carvão ativado são muito usadas para a remoção de corantes.
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Entretanto os custos envolvidos nesses processos são significativos, sendo necessário o estudo
de metodologias de tratamento alternativas. Sendo assim, o uso de hidrogéis como material
adsorvente alternativo vem ganhando destaque. Isso porque a adsorção em hidrogel é uma
tecnologia simples e de baixo custo operacional (HERNANDEZ-MARTÍNEZ et al., 2018;
MAKHADO et al. 2018).
Os hidrogéis são materiais poliméricos cosntituidos por redes de polímeros
tridimensionais, que se destacam por absorverem grandes volumes de água e,
consequentemente, adsorvendo os compostos presentes, sem se dissolver (VILELA, 2019).
Além disso, hidrogéis são materiais abrangentes e condições como tempo de contato, pH e
concentração do adsorbato podem influenciar sua capacidade de adsorção. O pH torna-se agente
significativo pois altera as cargas superficiais do adsorvente, que por sua vez, interagem
distintivamente com os grupos químicos do azul de metileno (SCHEFFLER et al., 2016).
Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as consequências da variação de pH e do
tempo de contato no processo de adsorção de azul de metileno em soluções aquosas utilizando
hidrogel de poli(ácido acrílico) como material adsorvente.

METODOLOGIA
Para estudar os efeitos do pH na adsorção e remoção de azul de metileno (AM) a partir
de soluções aquosas preparou-se soluções do corante de concentração inicial de 20 mg L-1 com
pH 3,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0. O hidrogel à base de poli(ácido acrílico) foi sintetizado via
reticulação química de Ácido Acrílico (AA) e N, N-Metilenobisacrilamida (MBA) na presença
de Persulfato de amônia (APS) (VILELA, 2019).
Para o processo de adsorção foi adicionado 0,1 g de hidrogel em um béquer contendo
50,0 mL de solução de Azul de Metileno. A cinética de adsorção foi estudada variando os
tempos de contato do hidrogel na solução de corante entre 1 e 4500 min. A concentração do
corante na solução remanescente foi determinada por espectrofotometria UV-VIS
(Spectroquant® Prove 600) a 665 nm. A capacidade de adsorção (qe mg-1) do hidrogel foi
calculada usando a Equação 1.
C0 -Ce
(1)
V
m
em que m (g) é a massa seca de hidrogel, V (mL) é o volume da solução aquosa e C0 (mg L-1)
qe =

e Ce (mg L-1) são as concentrações inicial e de equilíbrio, respectivamente.
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A cinética de adsorção foi estudada utilizando os modelos cinéticos não lineares de
pseudo-primeira ordem (Equação 2), pseudo-segunda ordem (Equação 3) e Elovich (Equação
4).
qt =qe (1-e-kt )

(2)

kq2e t
(3)
qt =
1+ kqe t
em que k (min-1) é a taxa de adsorção, t (min) é o tempo de adsorção, qt (mg g-1) é a capacidade
de adsorção no momento t.
1
1
(4)
ln(α. β) + ln(t)
β
β
em que α (mg g-1 min-1) é a taxa de adsorção inicial em um tempo t (min), e β (g mg-1) é um
qt =

parâmetro relacionado à taxa de cobertura superficial e energia de ativação durante um processo
de quimissorção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 são mostrados os resultados experimentais e previstos para os modelos
cinéticos durante a adsorção de azul de metileno (20 mgL-1 ) em hidrogel à base de poli(ácido
acrílico) em valores de pH variando de 10,0 a 3,0. A Tabela 1 apresenta os parâmetros obtidos
para os modelos não-lineares de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich.
A variação no tempo de contato apresenta efeitos significativos na adsorção. É
perceptível que no estágio inicial ela aumenta drasticamente, até que posteriormente atinge o
equilíbrio. Assim, a quantidade adsorvida de corante aumenta com o aumento do tempo de
contato (SHI et al.,2013). Esse fenômeno é justificado pela dependência da quantidade de sítios
ativos disponíveis para o adsorbato que é transportado da solução aquosa para a superfície do
hidrogel (NASCIMENTO et al., 2014). O tempo para chegar ao equilíbrio da adsorção com o
melhor pH 8,0 é de, aproximadamente, 1000 min.
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Figura 1 - Curva de equilíbrio da adsorção de azul de metileno em tempo de contato variando

qe (mg AM por g de hidrogel)

de 0 até 4500 min.
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Tabela 1 - Parâmetros dos modelos cinéticos de pseudo-primeira, pseudo-segunda ordem e
Elovich para a adsorção do azul de metileno em diferentes valores de pH.

Elovich

PseudoSegunda
Ordem

PseudoPrimeira
Ordem

Parâmetros

pH
3,0

4,0

6,0

8,0

10,0

R2

0,9679

0,9837

0,9946

0,9920

0,9854

K1 (min-1)

0,0010

0,0011

0,0036

0,0032

0,0013

qe (mg g-1)

11,378

11,279

10,492

10,893

10,482

χ2

0,7424

0,3622

0,1148

0,1831

0,2767

R2

0,9535

0,9720

0,9928

0,9808

0,9775

K2 (E-4 min-1)

0,6736

0,7669

0,0401

3,4535

1,0688

qe (mg g-1)

14,582

14,203

11,684

12,168

12,821

χ2

1,0754

0,6229

0,1537

0,4394

0,4277

R2

0,9384

0,9548

0,9606

0,9426

0,9607

α (mg min g-1)

0,0172

0,0195

0,1055

0,0986

0,0240

β (g mg-1)

0,2383

0,2548

0,4350

0,4134

0,3019

χ2

1,5092

1,0057

0,8443

1,3153

0,7465

Como podemos analisar pelos resultados obtidos, os dados cinéticos tiveram melhor
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ajuste ao modelo de pseudo-primeira ordem, uma vez que nesse modelo foram obtidos os
maiores coeficientes de correlação (R²) e os menores valores de qui-quadradro (χ²). Por esse
resultado sugere-se que a taxa de ocupação dos sítios ativos na rede do hidrogel é proporcional
ao número de sítios ativos disponíveis, assumindo que cada molécula de corante se liga em
apenas um único sítio ativo na estrutura do hidrogel (MARTINI et al., 2018).
O aumento do pH favoreceu a capacidade de adsorção do hidrogel poli(ácido acrílico),
consequência da diminuição na competição dos íons H+ presentes na solução.
Experimentalmente, os valores obtidos para as capacidades de adsorção foram 10,41 ± 0,02,
10,88 ± 0,01, 10,85 ± 0,03, 10,87 ± 0,02 e 10,74 ± 0,02, para os valores de pH de 10,0, 8,0, 6,0,
4,0 e 3,0, respectivamente. Logo, a capacidade de adsorção do azul de metileno apresenta uma
tendência crescente com o aumento dos valores de pH (FU et al., 2015). Isso ocorre porque em
pH mais básico ocorre a ionização dos grupos carboxílicos (-COO-) e aminas (-NH2), presentes
nas estruturas dos hidrogéis, favorecendo a capacidade de adsorção (VILELA, 2019). O
comportamento de adsorção em soluções com pH 10,0 é muito similar com pH 8,0 devido a
saturação da superfície do hidrogel, sendo adotado o pH ideal para remoção de concentração
de corante na solução o pH 8,0. Soluções com pH inferiores a 4,0 não apresentaram remoção
significativa devido a repulsão eletrostática entre a carga positiva dos sítios ativos do adsorvente
e as moléculas do corante catiônico, resultando em uma diminuição na capacidade de adsorção.

CONCLUSÃO
O presente trabalho possibilitou concluir que o pH da solução e o tempo de exposição
causam influência significativa no processo de adsorção do corante em hidrogel de poli(ácido
acrílico). A solução básica com pH 8,0 obteve maior remoção devido as características
catiônicas do corante.

REFERÊNCIAS
FU, J. et al. Adsorption of methylene blue by a high-efficiency adsorbent (polydopamine
microspheres): Kinetics, isotherm, thermodynamics and mechanism analysis. Chemical
Engineering Journal, v. 259, p.53-61, jan. 2015.
HERNANDEZ-MARTÍNEZ, A. R. et al. Swelling and methylene blue adsorption of
poly(N,N-dimethylacrylamide-co-2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel. Reactive and
Functional Polymers, v. 122, p.75-84,2018.

413

LU, K. et al. Adsorption behavior and mechanism of Fe-Mn binary oxide nanoparticles:
Adsorption of methylene blue. Journal of Colloid and Interface Science, v. 539, p.553-562,
2019.
MARTINI, B. K. et al. Methyl orange and tartrazine yellow adsorption on activated carbon
prepared from boiler residue: Kinetics, isotherms, thermodynamics studies and material
characterization. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 6, p. 6669-6679, 2018.
MAKHADO, E. et al. Preparation and characterization of xanthan gum-cl-poly(acrylic
acid)/o-MWCNTs hydrogel nanocomposite as highly effective re-usable adsorbent for
removal of methylene blue from aqueous solutions. Journal of Colloid and Interface Science,
v. 513, p.700-714, 2018.
NASCIMENTO, R. F. et al. Adsorção: Aspectos teóricos e aplicações ambientais. Fortaleza,
Brasil, 2014.
OLIVEIRA, G. A. R. et al. Textile dyes induce toxicity on zebrafish early life stages.
Environmental Toxicology and Chemistry, v. 35, n. 2, p.429-434, 2015.
WANG, N. et al. Removal of methylene blue by Polyaniline/TiO2 hydrate: Adsorption
kinetic, isotherm and mechanism studies. Powder Technology, v. 347, p.93-102, 2019.
SCHEFFLER, G. E. et al. Clarificação de efluentes coloridos utilizando cinza do processo de
gaseificação do carvão mineral como adsorvente. Anais do 8º Salão Internacional de Ensino,
Pesquisa e Extensão – Universidade Federal do Pampa. Bagé: Unipampa, 2016.
SHI, Y. et al. Removal of methylene blue from aqueous solution by sorption on
lignocellulose-g-poly(acrylic acid)/montmorillonite three-dimensional cross-linked polymeric
network hydrogels. Polymer Bulletin, v. 70, n. 4, p.1163-1179, 17 jan. 2013.
VILELA, P. B. Adsorção e remoção de íons Cd2+, Pb2+, Fe3+ e Al3+ a partir de águas e
efluentes industriais utilizando hidrogéis. 2019. 152 p. Dissertação (Mestrado em Ciências
Ambientais) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências
Agroveterinárias, Lages, 2019.

414

ELABORAÇÃO DE ROTAS MAIS EFICIENTES PARA A COLETA SELETIVA DO
MUNICÍPIO DE LAGES-SC
Giulliana Momm Senem Sari1*, Gregory Kruker1, Camila Rosana Wuaden2.
1

Laboratório de Física e Manejo do Solo, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo,

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil. Filiação institucional
2

Laboratório de Fertilidade do Solo, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, Universidade do

Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil.
*Autor para correspondência: Rua Josefina Amorim, nº 217, bairro Sagrado Coração de Jesus, Lages,
SC. Telefone: (49)99814-7199. E-mail: giu.momm@hotmail.com.

RESUMO
Aprimorar a rota realizada pela coleta seletiva de Lages significa diminuir o custo de operação
do caminhão, e otimizar a coleta possibilitando que esta ocorra em maior número de residências.
A identificação da melhor rota para a coleta, desenvolvida no Arcgis® 10.1, visa o
aperfeiçoamento do trabalho realizado pela cooperativa de catadores do município de LagesSC. A realização desta foi possível devido a existência de uma extensão do SIG denominada
Network Analyst, onde foi possível criar uma rede de análise de dados, que neste caso são as
ruas por onde a coleta deve passar e os pontos de coleta. Assim, a partir de um mapa com as
vias e seus respectivos sentidos utilizados como dados de entrada, o SIG determina a melhor
rota, podendo ser em relação à distância ou ao tempo. Realizada para o bairro Sagrado Coração
de Jesus, o trabalho resultou em um mapa contendo o percurso mais eficiente a ser realizado.
Palavras-chave: Networking, Rota, Coleta Seletiva.

ELABORATION OF MORE EFFICIENT ROUTES FOR THE SELECTIVE
COLLECTION OF THE LAGES-SC MUNICIPALITY

ABSTRACT
Hone the Lages selective collection route means reducing the cost of operating the truck and
optimizing the collection, allowing it to occur in a larger number of residences. The
identification of the best route for the collection, developed in Arcgis® 10.1, aims to improve
the work done by the collectors cooperative of the municipality of Lages-SC. The realization
of this was possible due to the existence of an extension of the GIS called Network Analyst,

415

where it was possible to create a network of data analysis, which in this case are the streets
through which the collection must pass and the collection points. Thus, from a map with the
roads and their respective senses used as input data, the GIS determines the best route, which
may be in relation to distance or time. Carried out to the Sacred Heart of Jesus district, the work
resulted in a map containing the most efficient route to be performed.
Keywords: Networking, Route, Selective Collection.

INTRODUÇÃO
Desde os tempos remotos até a atualidade, as informações e dados espaciais têm sido
apresentados de forma gráfica pelos antigos cartógrafos e utilizados por navegadores e demais
profissionais. A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais,
propriedades rurais e urbanas, animais e plantas sempre foi uma parte importante das atividades
das sociedades organizadas. A obtenção de informações sobre a distribuição geográfica dos
recursos naturais alavancou o desenvolvimento de inúmeros países, permitindo a ocupação
territorial (ROSA, 2013).
Com as ferramentas denominadas Sistema de Informações Geográficas (SIG), a
distribuição geográfica foi alavancada e facilitada. O SIG utilizado neste trabalho possui uma
extensão denominada Analista de Rede, esta extensão permite realizar análises espaciais com
base em redes. É frequentemente utilizada para analisar percursos, definir áreas de serviço e
otimizar rotas por possibilitar o desenvolvimento de modelos que podem ser adaptados ás
condições reais da rede como limites de velocidade e condições de tráfego.
Numa revisão bibliográfica, o conceito de rede pode-se definir como um conjunto de
linhas interconectadas que permitem representar a circulação ou movimento de um transporte,
pessoas, bens, comunicações entre outros (Kemp, 2008; Gonzalez, 2012) ou por um conjunto
de elementos conectados entre si, onde é possível simular o movimento de acordo com
determinadas condições pré-definidas (Miller & Shaw, 2001). Assim um dos termos comuns é
o movimento, o deslocamento de algo sobre uma estrutura, e neste caso as linhas são os canais
por onde esse deslocamento se realiza, e os pontos são onde se inicia e termina o fluxo do
movimento (Miller & Shaw, 2001).
O sistema de coleta utilizado pela cooperativa de catadores do município de Lages não
se baseia em ordenação ou priorização de ruas, além de não possuir cronograma. Ao realizar a
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coleta o motorista percorre aleatoriamente as ruas do bairro, levando em consideração os locais
onde já é sabido que existe um montante de resíduo a ser recolhido ou locais onde
periodicamente existe um grande montante. Por não existir uma rota definida, e um cronograma
a ser seguido, algumas ruas não são atendidas em determinados dias, por falta de tempo. Assim,
ocorre uma defasagem no atendimento a comunidade.
Considerando a ineficiência existente no sistema de coleta seletiva do município de
Lages SC, foi elaborada uma rota para o caminhão percorrer o bairro Coral, utilizando a
ferrameta Networking Analyst do SIG ArcGis® 10.1. Visando assim, encontrar a rota que
percorra todas as ruas em menor tempo, aumentando a eficiência da coleta. Este trabalho foi
realizado durante período de estágio na Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente do
município de Lages-SC, no segundo semestre de 2017.

METODOLOGIA
Para dar início a elaboração das rotas, foi adquirido o arquivo que contém o mapa dos
setores da coleta seletiva, dos bairros do município de Lages e seus respectivos arruamentos, e
a localização da cede da COOPERLAGES. Por se tratar de um trabalho piloto, foi escolhido o
bairro Coral para ser aplicado a nova metodologia. O bairro Coral foi escolhido por possuir
uma grande representatividade na cidade.
Para iniciar a consistência do mapa foi habilitada a extensão “Arcbrutile” que permite
utilizar um mapa de base, da empresa google, sob o layer de arruamento do bairro. Utilizando
o mapa da cidade é possível observar quais as linhas do layer de arruamento, que representam
as ruas, estão em inconformidade com a realidade.
A consistência foi então realizada utilizando o modo “Editor”, alterando manualmente
cada ponto do polígono. Além do formato, foram adicionados dados à Tabela de atributos do
layer, com a criação de novos “Fields” como Nome da rua, Oneway, que indica o sentido da
rua (From-To, To-From e Both), velocidade do veículo, distância da rua e tempo de viagem
(Figura 1). O tempo de viagem é obtido pela razão entre a velocidade, que foi atribuída 5km/h
de acordo com a literatura, e a distância, obtida de forma automática pelo programa ao criar a
linha.
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Figura 1 - Tabela de atributos do Layer bairro Coral. Fonte: Os autores.

Após estar com a Tabela de atributos e as ruas consistidas, é criada a rede para análise
dentro de um Geodatabase. Durante a criação da rede (Network Dataset) são selecionadas as
especificidades desejadas para a rede como os atributos a serem utilizados nas posteriores
análises. Foram utilizados os parâmetros Tempo e Distância, e assim, a rota pode ser obtida
atendendo o trajeto que percorra o caminho mais rápido ou mais curto.
Após a criação da rede, é selecionada a opção New Route dentro do Network Analyst.
Neste, existem as paradas obrigatórias, denominadas “Stops”, a rota “Route”, e as barreiras
“Barriers”. Neste trabalho, as barreiras não foram adicionadas para simplificar a rota. As
paradas são representadas por círculos verdes e representam o ponto onde a rota deve passar
obrigatoriamente, como exemplificado na Figura 2. É necessário selecionar a opção de manter
o primeiro e último ponto fixos, pois a rota inicia e termina na cooperativa.
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Figura 2 - Arcos e nós para obtenção da rota. Fonte: Os autores.

RESULTADOS
Ao gerar a rota, fica perceptível a existência de pequenas falhas de percursos que
ocorrem no mapa. A rota identificada na cor roxa, chega até o ponto e volta pelo mesmo
caminho, quando deveria percorrer a rua até o final. Para solucionar este problema, se fez
necessário adicionar mais de um ponto em cada rua, obrigando o SIG a percorrer o trajeto
completo.
Assim, foi possível construir o mapa com as ruas a serem percorrida no bairro e a lista
de direções, que explica qual a ordem deve ser seguida, demonstrada na Figura 3. O mapa
gerado contém 306 pontos de passagem obrigatória do caminhão. O arquivo de direções gerado
pelo SIG possui 1.734 comandos, totalizando 3h6min de coleta realizando o percursos mais
eficiente entre os 306 pontos.
Figura 3 - Parte da lista de direções. Fonte: Os autores.
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DISCUSSÃO
O tempo obtido na realização da coleta, pela melhor rota, foi de 3h6min, basicamente o
mesmo tempo que o veículo levou para percorrer a maioria das ruas do bairro coral, e parte do
bairro conta dinheiro no dia em que a coleta foi acompanhada. O tempo pode ter sido
superestimado uma vez que é atribuída a mesma velocidade para ruas e avenidas, porém, na
coleta real a velocidade em ruas que não há resíduos pode passar de 40 km/h, o mesmo ocorre
em avenidas.
Seguindo as direções geradas pelo SIG, a rota é realizada percorrendo todo o percurso
no menor tempo possível. São observadas limitações no mapa por falta de dados específicos
como semáforos, identificados como barreiras, e ruas de menor ou maior fluxo que o estipulado.
É sugerido que este trabalho seja aperfeiçoado atribuindo os pontos exatos de coleta, hierarquia
de ruas que identificam a velocidade ideal, e adição das barreiras.
A aplicação desta ferramenta nos demais bairros da cidade, permite a elaboração de uma
rota total para que o caminhão percorra o maior número de ruas e residências possíveis em cada
dia da semana. Economizando combustível que é cedido pela prefeitura, e aumentando a vida
útil dos caminhões, além de, possibilitar a coleta de um montante de resíduos maior.

CONCLUSÃO
A coleta seletiva realizada pela COOPERLAGES ocorre sem que haja planejamento
prévio da rota a ser percorrida pelo frota, defasando o montante de resíduo a ser coletado e não
atendendo todas as ruas do bairro.
A rota gerado pelo SIG, para o bairro Coral, contém o mapa e a lista de direções a serem
seguidas por 1 caminhão para que todas as ruas do percurso sejam atendias, no menor tempo
possível. O tempo encontrado foi de 3h06min, próximo ao observado em uma coleta habitual,
onde algumas ruas não são percorridas.
Sendo assim, conclui-se que este trabalho deve ser realizado para os demais bairros da
cidade, de forma que a coleta atinja 100% da cidade, aumentando o montante de resíduo
reciclado.
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RESUMO
Abordar o tema suicídio é uma tarefa íngreme e, torna-se ainda mais complexa quando se trata
de adolescentes. Estudar e compreender esse ato é de suma importância para aprimorar as
condutas e desenvolver estratégias de prevenção. Esta pesquisa tem como objetivo quantificar
e analisar os casos de ideação ou tentativa de suicídio atendidos no ambulatório de hebiatria do
Hospital Infantil nos anos de 2017 e 2018. Trata-se de um estudo quantitativo de série temporal,
em que foram analisados 92 prontuários de 2017 e 2018, dos quais, para este estudo, foram
avaliados: sexo; idade, motivação da tentativa de suicídio e método. Critérios de inclusão:
paciente entre 12 e 20 anos atendido no ambulatório de hebiatria do Hospital Infantil e que o
prontuário referia ideação/pensamento/tentativa de suicídio. Dentre os 92 prontuários
analisados, em 20 (21,7%) havia referência à suicídio, e entre esses 20 pacientes, 50% faz
alusão à intoxicação como meio para tentativa de suicídio; sendo automutilação, enforcamento
ou jogar-se de um local alto as outras situações citadas. Evidencia-se conflitos familiares
(ambiente familiar) como gatilho, sendo descrito por 55% dos pacientes. Na análise, observase carência de anotações sobre a anamnese. Conclui-se alta incidência de tentativa de suicídio
entre os púberes atendidos. Entende-se que a intoxicação é prevalente pelo fácil acesso as
substâncias utilizadas (medicamento de familiares, produtos de limpeza, álcool e outras
drogas). É notório também que o ambiente em que os adolescentes estão inseridos - familiar ou
escolar - relaciona-se com o desamparo psicológico e emocional.
Palavras-chave: adolescência, suicídio, ambiente.
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EPIDEMIOLOGY OF SUICIDE IN ADOLESCENCE: STRATEGIES FOR
UNDERSTANDING

ABSTRACT
Addressing the suicide issue is a steep task and becomes even more complex when is about
teenagers. Studying and understanding this act is of paramount importance to develop
prevention strategies. This research aims to quantify and analyze cases of ideation or suicide
attempt attended at the outpatient clinic of the Children's Hospital in the years 2017 and 2018.
It is a quantitative study of time series, in which 92 medical records of 2017 and 2018 were
analyzed, of which, for this study were: sex; age and motivation of the suicide attempt and
method. Criteria of inclusion: patient between 12 and 20 years attended at the clinic of hebiatria
of the Hospital and the medical record referred suicide ideation / thought / attempt. Among the
92 analyzed, in 20 (21.7%) there was a reference to suicide, and among these 20 patients, 50%
allude to intoxication as a means to attempt suicide; being self-mutilation,hanging or throwing
yourself from a high place the other situations mentioned. Conflicts are evidente (family
environment) as a trigger, being described by 55% of the patients. At analysis, there is a lack
of notes on the anamnesis. It is concluded a high incidence of attempted suicide among the
served pubertal. It is understood that intoxication is prevalente for easy access to the substances
used (family medicine, cleaning products, alcohol and other drugs). It is also clear that the
environment in which adolescents are inserted - family or school - is related to psychological
and emotional helplessness.
Keywords: adolescence, suicide, environment.

INTRODUÇÃO
O ato de causar lesão a si próprio intencionalmente é considerado comportamento
suicida, que é dividido em três categorias distintas: ideação suicida, tentativa de suicídio e
suicídio consumado (MOREIRA e BASTOS, 2015). Uma das vertentes utilizadas para estudo
do suicídio, é a do sociólogo Durkheim, que compreende o suicídio como fato social, e como
tal sofre influência do meio. Durkheim entende o suicídio como fruto da pressão social,
relacionado a problemas sociais e econômicos, e não problemas de saúde individual.
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A adolescência é caracterizada por um período de mudanças intensas, sendo: físicas,
hormonais, psíquicas e comportamentais. Neste período, o cérebro passa por várias etapas de
remodelamento e aprendizagem, o que corrobora com emoções mais intensas, questionar
regras, busca por novos prazeres e interesse pelo sexo. A modificação do sistema de recompensa
do cérebro é manifestada pelo tédio de desapego às atividades da infância, estimulando a busca
de novidades e o comportamento de risco (ALVARENGA; WEBER; BOLSONI-SILVA,
2016.). O momento de transição entre a infância e a vida adulta, levanta questionamentos sobre
personalidade, grupos, família, futuro e, a comparação com outras pessoas da mesma faixa
etária.
Questiona-se, se durante a adolescência, o meio (familiar, escolar ou círculo de
amizades) em que se insere o púbere interfere na sua maneira de lidar com essas densas
transformações, e qual a relações entre o meio do adolescente e sua motivação para suicídio.
Esse projeto evolui a partir de uma pesquisa em desenvolvimento intitulada “Perfil
Epidemiológico do Paciente Atendido no Ambulatório de Hebiatria do Hospital Infantil”. Este
recorte, busca quantificar e analisar os casos de ideação ou tentativa de suicídio atendidos no
ambulatório de hebiatria do Hospital Infantil nos anos de 2017 e 2018, assim como
compreender a relação do meio em que se insere o paciente com risco para suicídio e sua
relação.

METODOLOGIA
Realizada leitura de 92 prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório de Hebiatria
do Hospital Infantil nos anos de 2017 e 2018, dos quais foram coletados os seguintes dados:
sexo; idade; motivação para a tentativa de suicídio e como ocorreu.
Critérios de inclusão: paciente entre 12 e 20 anos atendido no ambulatório de hebiatria
do Hospital Infantil, prontuário descrito sobre ideação/pensamento/tentativa de suicídio.
Critérios de exclusão: pacientes em que os prontuários não referiam os critérios de
inclusão.
Os dados foram tabelados utilizando Excel 2016, formulando gráficos em três vertentes:
separando ideação de tentativa; como tentou suicídio e qual a motivação para tal, sendo neste
último possível de enquadrar o mesmo paciente em mais de uma característica. Também foi
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analisado o ambiente em que o paciente estava inserido, sendo quantificadas as comunicações
acerca do ambiente familiar ou escolar.

RESULTADOS
Dentre os 92 prontuários analisados, em 20 havia referência a ideação/pensamento ou
tentativa de suicídio, sendo que em 16 tratava-se de tentativa e em quatro de ideação. Quanto a
sexo, 15 dos pacientes é do sexo feminino, e cinco do sexo masculino, sendo a média de idade
dos pacientes 13,8 anos. Sobre o modo em que o paciente tentou/idealizou suicídio, 10 referiram
intoxicação, dentre os quais oito por medicação (que em todos os casos pertencia a alguém que
residia na mesma casa do paciente), um por ingestão de material de limpeza e um por uso de
álcool e outras drogas.
Acerca da motivação para tal, sete pacientes referiram conflitos familiares, cinco
relações interpessoais (onde enquadram-se namoros, ambiente escolar e amigos), três violência
sexual, três por luto e um após episódio de agressão física.
Tratando-se de fatores ambientais, 15 dos pacientes referiram ambiente familiar
conturbado, em que foram citadas as seguintes situações: divórcio dos pais; traição; violência
doméstica; abuso sexual sofrido pelo paciente por membro da família; abandono; agressividade;
não considerar a sua casa um lar ou um ambiente seguro. Sobre ambiente escolar, cinco
pacientes referiram não gostar da escolar por um dos seguintes motivos: agressão sofrida na
escola, falta de amigos, bullying ou reprovação como consequência de não ter bom rendimento
escolar.
Na coleta dos dados, foi evidenciado fragilidades em parcela da documentação:
algumas informações relevantes não descritas nos prontuários. Por exemplo, um prontuário não
contar relato sobre o método, e outro, a motivação do paciente.

DISCUSSÃO
É relevante o índice (21,7%) de pacientes atendidos no ambulatório de Hebiatria do
Hospital Infantil que idealizaram ou tentaram suicídio. Embora sejam encaminhados para o
Ambulatório de Hebiatria pacientes também com queixa psíquica (transtornos emocionais,
psicológicos, cognitivos, comportamentais e/ou psiquiátricos) este índice é avaliado como
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elevado. Comparando com um estudo da Unicamp do ano de 2017, 17% das pessoas já tiveram
ideação, 4,8% elaboraram um plano para efetivar suicídio e 2,8% tentaram executá-lo.
A predominância sobre o sexo feminino em 75% e a média de idade em 13,8 anos revela
o grupo de risco para tendências a comportamento suicidas, e serve de alerta para os
profissionais que atendem este período do desenvolvimento, sendo médicos, enfermeiros,
dentistas, educadores, assistência e demais áreas.
Na verificação dos dados sobre como ocorreu ou foi idealizada a tentativa de suicídio,
50% dos casos foi por intoxicação. Sendo que 80% por utilização de medicamentos, que
estavam disponíveis, com acessibilidade na residência do paciente. Esse índice alerta para o
cuidado com a disponibilização de drogas a pacientes com tendência/comportamento suicida.
Jogar-se de um local alto, considerado tentativa de suicídio violenta, foi acusado por 20% dos
pacientes.
A motivação revelada pelos pacientes relaciona conflitos interpessoais, com o suicídio
como estratégia de alívio para sofrimento psicológico, uma vez que todos os motivos apontados
estejam relacionados ao convívio com pelo menos outra pessoa. Nesta etapa, um paciente
poderia apontar mais de um motivo, ou nenhum – de acordo com o que estava registrado nos
prontuários – e os conflitos familiares (35%) lideraram a sequência deste tema, seguidos por:
relações com amigos ou namorado (a), violência sexual, luto e agressão física. Acerca do
ambiente familiar, observa-se que os pacientes que citaram os conflitos familiares contam com
estrutura familiar conturbada. O outro ambiente em que o jovem vivencia parte extensa do seu
período de vigília com adultos é a escola. Esta encontra-se em reorganização para atender as
demandas desse adolescente da pós modernidade.
CONCLUSÃO
A pesquisa trás a necessidade de compreender os motivos que levam ao suicídio na
adolescência para que se possa prevenir o evento. Os dados apresentados neste constructo
demonstram a necessidade de aprimorar o atendimento ao paciente com comportamento suicida
nos serviços de saúde. Também revela a importância de avaliar os ambientes em que se insere
o jovem: familiar e escolar.
No ambiente familiar, em que muitos casos fugiam do óbvio “morar com pai e mãe”:
famílias com novas composições por rearranjos devido a separação do casal, por abandona da
criança ou adolescente e, por falecimentos de ambos ou de um dos pais. Passando-as e constituir
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por avós, tios, madrinhas, madrasta, padrasto, babá, tios, irmãos etc. Esse ambiente em que o
adolescente passa a maior parte do tempo, pode conter estímulos negativos, contemplando
violência, traição e abandono; não se apresentando como ambiente para o bom amadurecimento
do jovem, no momento, ao mesmo tempo frágil e promissor, que está formado seu caráter e
moldando a adultice.
No ambiente escolar, a demanda transcende os conhecimentos teóricos e técnicos o
pleito de acolher e compreender. Aqui pode-se agregar a prática da amorosidade e continência
(ARRUDA, 2018). Com a mente farta de conflitos relatados no seu lar, o jovem apresenta
dificuldades de aprender, compreender, discernir e seguir as regras. O que favorece para um
comportamento hostil na escola e rendimento aquém de suas habilidades, resultando em falta
de estímulo para permanecer e produzir no ambiente escolar.
Como resultado, preconiza-se a relevância de entender os fatores que levam ao suicídio
e não contribuir para a permanência do silencio sobre esta temática entre os adolescentes. Ao
mesmo, discutir o assunto e apreender as situações que levam a ele são as únicas armas que
temos contra o suicídio. Por isso estamos aqui falando sobre ele.
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RESUMO
Os ingredientes principais para a fabricação de cerveja são a água, o malte, o lúpulo e a
levedura. A fermentação representa uma das etapas mais características da produção cervejeira,
sendo que o principal objetivo desta etapa é utilizar as habilidades das leveduras em metabolizar
açúcares em etanol e gás carbônico como produtos majoritários. A realização deste estudo teve
como objetivo monitorar parâmetros durante a fermentação de uma cerveja artesanal com a
utilização da levedura US-05 em duas formas: liofilizada e hidratada. O experimento foi
desenvolvido na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/CAV) em Lages/SC, no
ano de 2019. Avaliaram-se os seguintes parâmetros: sólidos solúveis (oBrix) e densidade (g mL1

). Os resultados evidenciaram que ambas as formas de utilização da levedura US-05 no

processo fermentativo apresentaram comportamento semelhante na atenuação da cerveja
artesanal. Sendo assim, conclui-se que tanto a forma liofilizada quanto a forma hidratada podem
ser utilizadas.
Palavras-Chave: “Cream Ale”, liofilizada, hidratada.

ABSTRACT
The main ingredients for brewing are water, malt, hops and a yeast. Fermentation is one of the
most characteristic stages of brewing production, with the main objective being the use of yeasts
in metabolizing the products in ethanol and gas as major products. The objective of this research
study was to monitor parameters during the fermentation of a craft beer with the use of yeast
US-05 in two forms: lyophilized and hydrated. The experiment was developed at the State
University of Santa Catarina (UDESC / CAV) in Lages / SC, in the year 2019. The following
parameters were evaluated: soluble solids (oBrix) and density (g mL-1). The results evidenced
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the two forms of use of yeast US-05 in the fermentation process the similar behavior in the
attenuation of craft beer. That being so, it is concluded that both the lyophilized form and the
hydrated form can be used.
Keywords: Cream Ale, lyophilized, hydrated.

INTRODUÇÃO
A cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo e pode ser controlada por
legislações, sendo que a brasileira define a bebida como sendo aquela obtida pela fermentação
alcoólica de mosto, oriundo de malte de cevada e água potável, por ação de levedura, com
adição de lúpulo (BRASIL, 2009).
A cerveja é resultado da transformação de açúcares em álcool e outros subprodutos pelas
leveduras durante a etapa de fermentação (HUB PAGES, 2015). As leveduras são adicionadas
ao mosto já resfriado, e os açúcares fermentescíveis (originados do malte) são então
metabolizados por estes microrganismos, tanto como fonte de energia para as leveduras
(transformação de açúcares em piruvatos e consequente transformação em etanol e dióxido de
carbono), quanto para reprodução celular (PARCUNEV, NAYDENOVA et al., 2012). Como
consequência, as leveduras, ao consumirem o substrato de açúcares fermentáveis, geram álcool,
multiplicam-se e geram subprodutos, que também contribuem para o perfil organoléptico final
da bebida.
As leveduras mais utilizadas na produção de cervejas são de duas espécies do gênero
Saccharomyces: Saccharomyces cerevisiae para a produção de “Ales” (alta fermentação) e
Saccharomyces calsbergensis para produção de “Lagers” (baixa fermentação) (LODOLO et al.,
2008).
A etapa de fermentação representa uma das fases mais importantes do processo
cervejeiro sendo um fator fundamental para a qualidade da cerveja. Devido à praticidade, o
fermento seco é a principal escolha dos cervejeiros, porém, a inoculação da levedura
diretamente no mosto, sem antes hidratá-la, pode provocar redução de 50% das células viáveis
(WHITE & ZAINASHEFF, 2010).
Desta forma, objetivou-se com a realização deste trabalho monitorar parâmetros durante
a fermentação de uma cerveja artesanal com a utilização da levedura US-05 em duas formas:
liofilizada e hidratada.
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METODOLOGIA
Elaboração da cerveja
As matérias-primas utilizadas para a produção do mosto para as fermentações estão
listadas na Tabela 1.

Tabela 1. Ingredientes utilizados na fabricação da cerveja base
Receita da cerveja base (40 L)
Ingrediente

Quantidade

Malte Base

8 kg

Lúpulo de Amargor

60 g

Levedura (US-05)

2 sachês (11,5 g cada)

Água Mineral

60 L

Todas as matérias- primas, bem como a fonte de consulta da receita para elaboração da
cerveja artesanal, foram adquiridas em um “BrewShop” localizado na cidade de Lages/SC
(Serena BrewShop) e a cerveja produzida se enquadra no estilo “Cream Ale”.
Inicialmente realizou-se a sanitização do local e dos equipamentos utilizados para a
produção da cerveja.
Posteriormente iniciou-se a etapa de mosturação ou sacarificação, onde o malte moído
passou por infusão em água com temperatura controlada (67oC durante 60 minutos) para que
as enzimas atuassem na conversão do amido em açúcares fermentáveis. Terminada a
mosturação a cama de grãos formada foi lavada com água à 78 oC para extração da maior
quantidade possível de açúcares fermentáveis.
O mosto obtido na etapa anterior foi acrescido de lúpulo de amargor (“Hallertau
Magnum”) no início da fervura e foi fervido durante 60 minutos com os objetivos de
esterilização, concentração do mosto, evaporação de substâncias indesejáveis e isomerização
dos alfa-ácidos do lúpulo. Após a fervura, o mosto já adicionado de lúpulo de amargor passou
por resfriamento utilizando “chiller” de imersão, trocando calor até atingir a temperatura de
25oC para inoculação das leveduras.
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Preparação dos fermentadores
Foram utilizados dois baldes plásticos fermentadores com capacidade para 20 litros
cada. Airlocks indicados para instalação em fermentadores foram utilizados com o objetivo de
impedir a entrada de oxigênio e para que o CO2 pudesse ser eliminado durante a fermentação
sem que o fermentado entrasse em contato com o ar, evitando a contaminação e oxidação do
produto.
A levedura foi utilizada na forma hidratada (10 mL de água fervida e resfriada até 25 oC
para cada grama de fermento) e na forma liofilizada. Em um fermentador foi inoculada a
levedura hidratada e no outro a liofilizada para que se iniciasse o processo de fermentação, que
foi conduzido em temperatura controlada e constante de 18 oC.

Consumo de substrato
Para a determinação desse parâmetro foram coletadas amostras a cada 24 horas de
fermentação. Com estas amostras realizaram-se medições de densidade (g mL-1) utilizando-se
um densímetro comum (o líquido é colocado dentro de uma proveta onde o instrumento é
mergulhado) e de sólidos solúveis (oBrix) utilizando-se um refratômetro digital. Porém, as
medidas do refratômetro são distorcidas em virtude da presença de álcool durante a
fermentação, sendo assim, foi efetuada uma correção nos valores com auxílio do aplicativo
LamasBrewTool – Calculadora Cervejeira (software gratuito).
A partir dos dados obtidos foram construídos gráficos de consumo de substrato para
cada levedura analisada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 01 estão expostos os resultados referentes ao teor de sólidos solúveis e
densidade durante o processo fermentativo da cerveja a 18oC de acordo com a forma da levedura
utilizada. Através do monitoramento pode-se observar um comportamento de fermentação
semelhante em ambas às formas de levedura utilizadas para os dois parâmetros avaliados.
Analisando o gráfico da Figura 01 verifica-se que tanto os valores de oBrix quanto os valores
de densidade decrescem nos três dias iniciais e permanecem sensivelmente constantes nos dias
seguintes, nos dois tratamentos.
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Figura 01: Sólidos solúveis (oBrix) e densidade (g mL-1) em relação a duas formas de utilização
da levedura US-05.

Os valores obtidos para densidade inicial e final, nos dois tratamentos, foram de 1,043
g mL-1 e 1,007 g mL-1 respectivamente, sendo que os valores finais estão dentro do padrão
estabelecido pela legislação brasileira que determina que a densidade deve variar entre 1,007 g
mL-1 e 1,022 g mL-1 (BRASIL, 2009). A determinação da densidade das amostras analisadas
permitiu a conversão para graduação alcoólica através da calculadora cervejeira disponível no
aplicativo LamasBrewTool a qual estimou um produto com teor alcoólico de 4,7% .
Já a concentração inicial de sólidos solúveis no mosto foi de 10.5 oBrix para a levedura
liofilizada e 10.4 oBrix para a levedura hidratada, sendo que, a concentração de açúcares obtida
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no final da fermentação foi de 5.1 oBrix para ambas as formas. O decréscimo na concentração
de sólidos solúveis durante o processo fermentativo se deve à presença de extrato
fermentescível que é consumido pelas leveduras no decorrer dos dias (KUNZE, 2011).

CONCLUSÕES
Conclui-se que ambas as formas de levedura podem ser utilizadas, já que tiveram um
comportamento semelhante para os parâmetros avaliados durante a etapa de fermentação da
cerveja artesanal.
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RESUMO
O cultivo da cultura da pereira ainda não é expressivo no Brasil, principalmente pela falta de
conhecimento técnico desta planta. Diversos fatores podem ser associados a esse problema, mas
o estudo da polinização e frutificação efetiva da pereira tem uma grande importância para o
sucesso dessa cultura. De acordo com isto, o objetivo deste estudo foi avaliar a frutificação
efeitva de diferentes cultivares copa de pereiras europeias sobre o porta-enxerto de marmeleiro
‘Adams’ nas condições de Planalto Serrano - SC. Os tratamentos foram constituídos de
diferentes combinações entre cultivares de pereira europeia com o porta-enxerto de marmeleiro
‘Adams’. As cultivares utilizadas foram as seguintes: Abate Fetel, Rocha, Santa Maria,
Packham‟s Triumph e William‟s, implantados no ano de 2008. Os dados experimentais obtidos
foram analisados recorrendo-se à análise de variância (ANOVA) e a comparação dos
tratamentos experimentais foi efetuada através da comparação múltipla de médias, utilizando o
teste de Tukey 5% de probabilidade de erro. A frutificação efetiva não aumentou o número de
sementes viáveis dos frutos, nem aumentou o seu tamanho.
Palavras-chave: Pyrus Communis L. Cydonia oblonga Mill. pegamento.

EFFECTIVE FRUTIFICATION OF EUROPEAN PEAR TREES IN THE SERRANO
PLANALTO – SC

ABSTRACT
The cultivation of the pear tree crop is still not expressive in Brazil, mainly due to the lack of
technical knowledge of this plant. Several factors may be associated with this problem, but the
study of pollination and effective fructification of pears is of great importance for the success

435

of this crop. Accordingly, the objective of this study was to evaluate the effective fruiting of
different European pear orchard cultivars on 'Adams' quince rootstock in the conditions of
Planalto Serrano - SC. The treatments were composed of different combinations of European
pear cultivars with 'Adams' quince rootstock. The cultivars used were: Abate Fetel, Rocha,
Santa Maria, Packham 's Triumph and William' s, implanted in the year of 2008. The
experimental data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and comparison of
Experimental treatments were performed through multiple means comparison, using the Tukey
test 5% of error probability. Effective fruiting did not increase the number of viable seeds of
the fruits, nor did it increase its size.
Keywords: Pyrus Communis L. Cydonia oblonga Mill. fructification.

INTRODUÇÃO
A pera é ainda a principal fruta fresca importada em volume e valor no Brasil, tendo
como origem principal a Argentina, seguidos por Portugal, Espanha e Itália. Sendo assim, o
cultivo da pereira pode ser uma excelente alternativa para a diversificação da Fruticultura de
Clima Temperado na região subtropical do Brasil, principalmente onde a macieira é explorada
com sucesso.
O volume final do fruto está ligado a três fatores: número, densidade e volume das
células dos tecidos desse órgão. Dentre estes, o volume das células é o fator mais influenciado
pelas condições de cultivo e ambiente, como carga de frutos por planta, o vigor e
disponibilidade de fotoassimilados desta planta para o fruto, disponibilidade de água e
nutrientes para a planta.
Existe a necessidade de plantas polinizadoras em pomares de pereira, pois as rosáceas
apresentam a auto-incompatibilidade gametofítica S-RNase mediada (GSI), logo, se o Shaplótido do grão de pólen que foi transportado até a flor for incompatível, ou seja, quando há
alelos iguais, o crescimento do grão de pólem no estilo é interrompido (SASSA et. al., 1992;
GOLDWAY et. al., 2009). Não havendo a correta polinização, os frutos também não se
desenvolvem, perdendo em tamanho e massa.
Tendo isto em vista, este trabalho se propôs a avaliar características de ‘pegamento’ de
frutos e seus impactos no tamanho de frutos de pereiras europeias na região serrana de Santa
Catarina.
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METODOLOGIA
O pomar experimental onde foram realizados os estudos está localizado no Centro de
Ciências Agroveterinárias – CAV, pertencente à Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, localizada no município de Lages, Santa Catarina, a 937,73 metros de altitude,
27º19'44'' de latitude e 50º19'44'' de longitude. O sistema de condução adotado foi em líder
central, com espaçamento de plantio de quatro metros entre filas e um metro entre plantas,
totalizando uma densidade de 2500 plantas por hectare. Os tratos culturais foram semelhantes
para todos os tratamentos dentre eles.
Os tratamentos foram constituídos de diferentes combinações entre cultivares de pereira
europeia com o porta-enxerto de marmeleiro ‘Adams’. As cultivares utilizadas em combinação
com o porta-enxerto acima citado foram as seguintes: Abate Fetel, Rocha, Santa Maria,
Packham’s Triumph e William’s, implantados no ano de 2008.
As variáveis avaliadas foram: Frutificação efetiva, aonde foram marcados 4 ramos por
planta, contando-se o número de inflorescências (cachopas) e posteriormente o número de
frutos nos mesmos ramos foi contabilizado na colheita. Foi utilizado o número médio de 5 flores
por cada inflorescência. Através destes dados, foi obtido o valo em forma de porcentagem da
frutificação efetiva, utilizando a fórmula (n º de frutos/n° de flores) x 100; número de sementes
viáveis, mensurada através do corte transversal do fruto, na região onde estão localizadas as
sementes no fruto, contabilizando o número de sementes viáveis. Foram consideradas sementes
viáveis sementes completas, endosperma cheio e de coloração branca, coloração do tegumento
em tom de bege. Foi utilizada uma amostra de 10 frutos; peso médio de fruto, que foi
determinado através da pesagem de amostra de 20 frutos, com o auxílio de balança digital.
Através do peso, foi feito a média do peso médio de fruto da cultivar respectiva.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com três repetições e
cinco plantas por parcela. Os dados experimentais obtidos foram analisados recorrendo-se à
análise de variância (ANOVA) e a comparação dos tratamentos experimentais foi efetuada
através da comparação múltipla de médias, utilizando o teste de Tukey a 5% de probabilidade
de erro. Os dados em porcentagem foram transformados para arco seno da raiz quadrada do
valor expresso em porcentagem dividido por 100 (arcoseno (√x)) /100.
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RESULTADOS
Para a frutificação efetiva (Tabela 1) não foi observado diferença significativa para as
cultivares estudadas na safra 2015/16, resultado este que provavelmente ocorre pelos baixos
valores. Na safra 2014/15, a cultivar Rocha diferiu das cultivares Santa Maria e William’s.,
tendo uma frutificação efetiva maior do que estas.

Tabela 1. Frutificação efetiva e número de sementes viáveis em diferentes cultivares
de pereira europeia. Lages, SC, 2019.
Safra

2014/15

Cultivar

2015/16

2015/16

Frutificação efetiva

Nº de sementes

(%)

viáveis

Abate Fetel

23,20 ab

12,43 ns

Rocha

42,55 a

13,34

Santa Maria

9,97 b

16,63

William’s

13,84 b

16,42

Packham’s Triumph

29,87 ab

17,12

41,30

38,32

C.V. (%)

2014/15

1,2 ns

2,1

1,0 c

2,7 bc

2014/15

2015/16

Peso de Frutos (g)

230,83

131,26

a

ns

119,64

88,00

b
4,0

7,4 a

190,00

157,83

a
-

4,73 b

83,73 b

102,00

4,7

0,8 c

228,47

179,33

a
71,80

24,35

9,93

28,52

*Letras diferentes na coluna diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro. **Não foram obtidos dados da cultivar William‟s na safra de 2014/15,
devido a um severo dano de mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus).

Para a varável número de sementes viáveis (Tabela 01), não foi verificado diferença
significativa na sagra 2014/15. Na safra posterior, a cultivar Santa Maria diferiu
estatisticamente das demais, possuindo um n[úmero maior de sementes viáveis. Para a variável
peso médio de frutos (Tabela 01), foi verificado um menor peso médio para as cultivares Rocha
e William’s na safra 2014/15, enquanto que na safra posterior não houve diferença significativa
entre as cultivares para esta variável.
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DISCUSSÃO
A frutificação efetiva é um fator importante para o resultado final da produtividade de
um pomar, porém se observa valores baixos nas condições de estudo, mostrando que este é um
problema de grande importância, necessitando um maior cuidado quanto às questões
relacionadas à polinização e também ao ‘pegamento’ de frutos.
Quando comparado os dados de frutificação com o número de sementes (tabela 01), é
possível verificar que a baixa frutificação efetiva se deve à falta de polinização, por fatores
climáticos, como temperaturas baixas, precipitações e dias nublados (que também afetam os
polinizadores), além da falta de sincronização entre as épocas de floração.
A baixa frutificação efetiva é um dos principais problemas técnicos associados ao
cultivo da pereira no Sul do Brasil, determinando baixos índices produtivos à cultura. Nas
condições climáticas do Sul do Brasil, é frequente a baixa sincronização do florescimento entre
cultivares, repercutindo em baixa frutificação e irregularidade da produção (LUZ, 2016). As
cultivares
Abate Fetel e Rocha apresentam uma grande quantidade de inflorescências, porém a
cultivar Abate Fetel tem seu florescimento mais precoce (SOUZA, 2016), em torno de uma
semana comparado as demais cultivares estudadas, o que a torna susceptível a geadas, o que
ocasionará na perda da inflorescência pelo dano causado pelo frio intenso, e também baixas
temperaturas e precipitações, condições não ideais de clima, onde os agentes polinizadores não
atuam eficientemente, além da falta de outra cultivar com época de floração coincidente. Este
resultado mostra que apesar da baixa produção, na última safra houve uma polinização superior
da cultivar Santa Maria em relação às demais cultivares, enquanto que para a cultivar
Packham’s Triumph, existe uma alta possibilidade de ter ocorrido algum problema na
polinização, devido a diferença comparando com a safra anterior. Apesar disto, nota-se pelos
resultados do estudo o baixo número de sementes por fruto, o que indica problemas de
polinização e/ou compatibilidade de época de florada e compatibilidade entre o alelo S das
diferentes cultivares. Na pereira, é herdado como um único locus multialélico (S-lócus), que
controla tanto a auto-incompatibilidade quanto a incompatibilidade cruzada entre as cultivares
(DE NETTANCOURT, 2001).
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Importante ressaltar que as diferenças de peso de frutos também se devem a expressão
do genótipo de cada cultivar, sendo que algumas cultivares, como a pereira Rocha, tem seus
frutos em um tamanho reduzido quando comparado a outras não pelo manejo inadequado, mas
sim pela característica genética que este fruto possui.
Além da característica genética de cada cultivar, o porta-enxerto e a produção da safra
têm influência no peso médio do fruto, sendo que a condição climática influencia todos estes
aspectos. A polinização e o vigor da planta têm influência no peso dos frutos, pois os frutos
recebem mais fotoassimilados quando a competição com a parte vegetativa é menor, e uma boa
polinização implica na liberação de fitormônios das sementes para o fruto, aumentando seu
volume e consequentemente o peso.
Quanto aos valores de frutificação efetiva altos que ocorrem mesmo quando não existem
um número significativo de sementes viáveis, pode ser explicado pelo fenômeno de
partenocarpia que acontece em algumas cultivares de pereira. A pereira Rocha é um grande
exemplo de cultivar aonde a partenocarpia acontece naturalmente (LUZ, 2016), sendo que a
planta desenvolve seus frutos como se houvesse ocorrido a polinização, através de estímulos
hormonais, porém a flor não foi efetivamente polinizada.

CONCLUSÃO
A frutificação efetiva não foi influenciada pelo número de sementes viáveis neste
estudo.
A frutificação efetiva não alterou o peso de frutos neste estudo.

REFERÊNCIAS
DE NETTANCOURT, D. Incompatibility and incongruity in wild and cultivated plants.
Springer, Berlin. 2001. 322 p.
GOLDWAY, M.; TAKASAKI-YASUDA, T.; SANZOL, J.; MOTA, M.; ZISOVICH, A.;
STERN, R. A.; SANSAVINI, S. Renumbering the S-RNase alleles of European pears (Pyrus
communis L.) and cloning the S109 RNase allele. Scientia Horticulturae. 119. p. 417-422.
2009.

440

LUZ, A. R. Técnicas De Redução De Vigor E Aumento Da Frutificação De Pereiras
europeias. 163 p. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) – Universidade do Estado de Santa
Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages/SC, 2016.
SASSA, H., HIRANO, H., IKEHASHI, H. Self incompatibility related RNAses in stylars of
Japanese pear (Pyrus serotina Rehd). Plant and Cell Physiology. 33, p. 811-814. 1992.
SOUZA, D. S. Características produtivas e vegetativas de Pereira europeia. 128 p. Dissertação
(Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de
Ciências Agroveterinárias, Lages/SC, 2016.

441

GEOTECNOLOGIAS NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
CONSERVAÇÃO NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Gustavo Eduardo Pereira1*, Suelen Fernanda Muller¹, Beatriz Medeiros Macedo1, Lucas Raimundo
Rauber1, Leonardo Felipe Faedo2,
1

Discente do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade do Estado de Santa

Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina, Brasil.
2

Discente do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal da Universidade do Estado de Santa

Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina, Brasil.
*Autor

para

correspondência:

Av.

Luiz

de

Camões,

2090,

(49)

99985-4082,

gustavopereira5000@gmail.com.

RESUMO
O objetivo 15 da Agenda 2030 fomenta o uso e manejo sustentável, conservação e proteção dos
recursos naturais, bem como a reflexão sobre a conservação dos ecossistemas de montanhas.
Nos ambientes de altitude ocorrem ampla variabilidade de fauna e flora, com características
próprias e espécies endêmicas, instáveis sob a condição climática atual, as quais associadas a
intervenção antrópica, aceleram o processo de degradação. O presente estudo tem como
objetivo a identificação de áreas prioritárias à conservação, na mesoregião Serrana de Santa
Catarina, por meio de técnicas de geoprocessamento. Para obtenção dos atributos de solo foi
utilizado o modelo digital de elevação SRTM e derivados os mapas de altitude e declividade
por meio do software de acesso livre QGIS. As técnicas de geoprocessamento contribuem na
identificação das áreas de preservação permanente. Não foram identificados ambientes situados
acima de 1.800m enquadrados fora das áreas de conservação. Ambientes com declividades
acima de 45º de inclinação foram identificados próximos aos rebordos da escarpa da Formação
Serra Geral, em regiões próximas ao Morro da Igreja e nas margens do leito do rio Pelotas.
Recomenda-se estratégias de conservação nesses ambientes para atender aos requisitos da Lei
12.651/2012 e contribuir com a sustentabilidade ambiental, garantindo a manutenção dos
recursos naturais e serviços ecossistêmicos essenciais associados a esses ambientes.
Palavras-chave: APP, SIG, Lei 12.561/2012.
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GEOTECHNOLOGIES IN THE IDENTIFICATION OF PRIORITY AREAS FOR
CONSERVATION IN THE SERRANA REGION OF SANTA CATARINA STATE

ABSTRACT
Goal 15 of Agenda 2030 promotes the sustainable use and management, conservation and
protection of natural resources, as well as reflection on the conservation of mountain
ecosystems. In high altitude environments there is a wide variability of fauna and flora, with its
own characteristics and endemic species, unstable under the current climatic conditions, which
together with the anthropic intervention accelerates the degradation process. The present study
aims to identify priority areas for conservation in the Serrana mesoregion of Santa Catarina,
through geoprocessing techniques. To obtain the soil attributes, the SRTM digital elevation
model was used and the altitude and slope maps were derived through the free access software
QGIS v. 2.18.23. Geoprocessing techniques contribute to the identification of permanent
preservation areas. No environments above 1.800m were identified outside the conservation
areas, according to FATMA mapping; Environments with slopes above 45º of slope were
identified near the escarpment ridges of the Serra Geral Formation, in regions near Morro da
Igreja and on the banks of the Pelotas river bed. Conservation strategies are recommended in
these environments to meet the requirements of Law 12.651/2012 and contribute to
environmental sustainability, ensuring the maintenance of the natural resources and essential
ecosystem services associated with these environments.
Keywords: APP, GIS, Law 12.651/2012.

INTRODUÇÃO
De acordo com os objetivos propostos na Agenda 2030 (ONU, 2015), o objetivo 15
fomenta o uso e manejo sustentável, conservação e proteção dos recursos naturais, assim como
o combate ao desflorestamento e manejo de ecossistemas frágeis. No item 15.4 o mesmo
ressalta a reflexão sobre a conservação dos ecossistemas de montanhas (LOPEZ et al., 2011).
Conforme o artigo 4º da Lei 12.651/2012 as áreas de preservação permanente (APP)
correspondem às áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade;
facilitar o fluxo gênico da fauna e flora; proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
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humanas. São consideradas como APP, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de
qualquer curso d’água natural perene e intermitente, áreas no entorno dos lagos e lagoas
naturais, em faixa variável de acordo com a largura, áreas no entorno dos reservatórios d’água
artificiais, áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, as encostas ou partes
destas com declividade superior a 45°, restingas, manguezais, bordas dos tabuleiros ou
chapadas, topo de morros, montes, montanhas e serras e áreas em altitude superior a 1.800
metros.
No estado de Santa Catarina ocorrem áreas em altitudes superiores a 1000m,
localizadas próximas ao rebordo da escarpa da Formação Serral Geral (REIS et al., 2014). Essas
áreas são destinadas a conservação, por meio de unidades de conservação, como o Parque
Nacional de São Joaquim (PNSJ). O PNSJ é a terceira Unidade de Conservação desta categoria
a ser criada na região sul, inserida no Bioma Mata Atlântica e em área considerada como
prioritária para conservação. O PNSJ foi criado pelo Decreto nº 50.922 de 06 de julho de 1961,
com o objetivo principal de proteção aos remanescentes de Araucaria angustifolia.
Grande parte dos ambientes de altitude destinados a conservação permanente na região
serrana do Estado de Santa Catarina estão localizados dentro das unidades de conservação,
como o PNSJ. No entanto observam-se áreas com características ambientais similares, como
vegetação, clima e relevo, localizados em ambientes não enquadrados como áreas de
conservação. O presente estudo tem como objetivo a identificação de áreas prioritárias à
conservação, por meio de técnicas de geoprocessamento, situadas fora das áreas de preservação
permanente dispostas na Lei 12.651/2012.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na mesorregião serrana de Santa Catarina (Figura 1), composta
pelas microrregiões de Curitibanos e Campos de Lages (IBGE, 2017). A mesorregião
caracteriza-se pela produção pecuária e agrícola, indústrias de móveis, papel e celulose. Parte
dos municípios como São Joaquim compõe o complexo agroindustrial de maçã, e outras frutas
de clima temperado, de elevada importância econômica. Já as vastas áreas planas em
municípios como Campos Novos e Curitibanos se destacam na produção de cereais em sistemas
de produção com alta tecnologia e em grandes áreas (NIEDERLE; GUILIARDI, 2013).
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Figura 1 – Localização geográfica da mesoregião Serrana no estado de Santa Catarina (a) e
detalhamento da área de estudo (b)
a)

b)

Para obtenção dos atributos geomorfológicos foi utilizado o modelo digital de elevação
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) adquirido no site da Pesquisa Geológica dos
Estados Unidos (http://www.earthexplorer.usgs.gov). Conforme destacado por Prina; Trentin
(2014) a grande vantagem em utilizar as imagens do SRTM é o fato das mesmas serem oriundas
de radares, não contendo interferências significativas da atmosfera. Posteriormente foram
derivados os mapas matriciais de altitude e declividade para a área de estudo, utilizando a
função Modelos de Terreno, por meio do software QGIS 2.18.23. Foi realizada a separação dos
mapas matriciais em duas classes, para altitude foram consideradas altitudes acima de 1.800m
e abaixo de 1.800m e para declividades acima de 45º abaixo de 45º de inclinação, onde os
ambientes situados acima de 1.800m e/ou 45º foram consideradas como áreas prioritárias para
conservação.
Para fins de comparação entre as áreas mapeadas com relação as áreas identificadas
como prioritárias para conservação, foi utilizado o cartograma das Áreas Protegidas em Santa
Catarina (FATMA, 2014) por meio de técnicas de geoprocessamento. Foram selecionados dois
critérios, segundo Lei 12.651/2012 para seleção das áreas: Altitudes superiores a 1.800m e
declividades acima de 45º de inclinação.
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RESULTADOS
A figura 1 apresenta os mapas de altitude (Figura 2a) e declividade (Figura 2b) e as
áreas indicadas como preservação permanente (Figura 2c e 2d), classificados de acordo com as
classes predominantes.
Figura 2 – Mapa de altitude (a), declividade (b), áreas identificadas como prioritárias à
conservação com base na altitude (c) e declividade (d) conforme as classes propostas no
presente estudo.

a)

b)

c)

d)
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DISCUSSÃO
No mapa de altitude da Figura 2a é possível observar variações dentro da área de estudo,
com ambientes de maior altitudes localizados na microrregião dos Campos de Lages (>1500m)
e locais com declividades inferiores a 1000m na mesorregião de Curitibanos. Quanto a
declividade (Figura 2b) predominam áreas com menor inclinação na microregião de
Curitibanos, com relevos planos a suave ondulados (<8%), de acordo com classificação da
Embrapa (1979). Já na microrregião dos Campos de Lages ocorrem ambientes com
declividades em torno de 20%, classificadas como forte-ondulado.
Com relação a altitude, não foram identificados ambientes situados acima de 1.800m
que não estão enquadrados como áreas de conservação, segundo FATMA (2014). Áreas com
altitudes superiores a 1.800m são incomuns no estado de Santa Catarina, com maior ocorrência
nas proximidades do Morro da Igreja no município de Urubici (até 1.822m), estas em áreas
protegidas pelo PNSJ.
Quanto a declividade, foram identificados ambientes com declividades acima de 45º de
inclinação próximas aos rebordos da escarpa da Formação Serra Geral (REIS et al., 2014), em
regiões próximas ao Morro da Igreja em Urubici e nas margens do leito do rio Pelotas,
principalmente na divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Em muitas dessas áreas
predominam atividades como cultivos agrícolas, pecuária e reflorestamento, o que discorda
com a Lei 12.651

CONCLUSÃO
A identificação das Áreas de Preservação Permanente de topos de morro, montanhas e
serras favorecem a manutenção das diversas funções ambientais associadas, fundamentais para
a preservação dos processos ecológicos e hidrológicos.
É possível identificar áreas de preservação permanente através de técnicas de
geotecnologias, de forma remota, barata e rápida. Com relação a altitude não foram
identificados ambientes situados acima de 1.800m que não estão enquadrados como áreas de
conservação. Quanto a declividade, foram identificados ambientes com declividades acima de
45º onde recomenda-se estratégias de conservação nesses ambientes para atender aos requisitos
da Lei 12.651/2012 e assegurar a sustentabilidade ambiental, garantindo a manutenção dos
recursos naturais e serviços ecossistêmicos.

447

REFERÊNCIAS
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Serviço
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ), In: Reunião técnica
de levantamento de solos. Rio de Janeiro, 1979. (Embrapa-SNLCS. Miscelânea, 01).
FATMA – FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Cartograma das Áreas Protegias em Santa
Catarina. 2014. Disponível em :<
http://www.acaprena.org.br/planodemanejo/artigos/cartograma_das_areas_protegidas_em_sc.
pdf>. Acesso em 12 abr. 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA – IBGE. Divisão Regional do Brasil em
Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediarias. 2017. Disponível em:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1>. Acesso em
29 abr. 2019.
LOPEZ, A.; AQUINO, A.M.; ASSIS, R.L. Pagamento por serviços ambientais e ambientes de
montanha. Cadernos de Agroecologia, v. 6, n. 2, 2011.
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL – ONU BR. A Agenda 2030. Disponível em: <
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 26 abr. 2019.
NIEDERLE; S.L.; GUILIARDI, L. Aspectos gerais do desenvolvimento socioeconômico nas
regiões de Santa Catarina. In: VII Encontro de Economia Catarinense, Florianópolis, 2013.
PRINA, B.Z.; TRENTIN, R. Metodologia para mapeamento de áreas suscetíveis à inundação:
Estudo de caso para o município de Jaguari/RS. In: XXVI Congresso Brasileiro de
Cartografia, Gramado, 2014.
REIS, G.S. et al. Formação Serra Geral (Cretáceo da Bacia do Paraná): um análogo para os
reservatórios ígneo-básicos da margem continental brasileira. Pesquisas em Geociências, v.
41, n. 2, p. 155-168, 2014.
SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM). United States Geological Survey
– USGS. Disponível em: http://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em 26 abr. 2019.

448

GERMINAÇÃO DE LACTUCA SATIVA SOB DIFERENTES POTENCIAS DO
PREPARADO HOMEOPÁTICO ARSENICUM ALBUM
Leonardo Felipe Faedo¹, Thábata Cristina Faxina¹*, Karina Montibeller da Silva¹, Willian de Moraes
Atanasio¹, Mariangela de Souza Damasceno¹, Pedro Boff 2.
1

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages,

Santa Catarina, Brasil;
2

Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal, Estação Experimental da EPAGRI, Lages/SC;

*Autor

para

correspondência:

Rua

Amélia

Almeida

Pacheco,

179.

49

999168422.

Thabata_biologia@hotmail.com

RESUMO
A busca por alternativas na produção de alimentos saudáveis, sem resíduos de agroquímicos,
com menor impacto possível ao ambiente, de maneira econômica e socialmente sustentável tem
sido o objetivo de vários setores da sociedade, incluindo agricultores. Neste sentido, com a
finalidade de aumentar o índice de germinação de alface num curto período de tempo, foram
utilizados preparados homeopáticos de Arsenicum album em sementes comerciais de Lactuca
sativa. O estudo foi realizado em duplo-cego com quatro tratamentos: Arsenicum album 13CH,
Arsenicum album 7CH, etanol 5% e água destilada. Para cada tratamento foram utilizadas 48
sementes de alface semeadas em bandeja de isopor com substrato comercial padrão. Ao fim do
período de germinação, observou-se que o tratamento mais eficiente foi o Arsenicum album
7CH com 64,58% de germinação, seguido de etanol 5% (62,50%), Arsenicum album 13CH
(60,42%) e água destilada com 54,17% de germinação. O tratamento com Arsenicum album na
potência 7CH demonstrou maior eficiência na germinação de alface além de prolongar o tempo
de germinação. Este tempo maior pode ser explicado pelo restabelecimento da força vital de
sementes que estivessem incapazes de germinarem, havendo ativação com aplicação do
preparado homeopático.
Palavras-chave: Preparados homeopáticos, alface, percentual de germinação.
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GERMINATION OF LACTUCA SATIVA UNDER DIFFERENT DINAMIZATION
LEVES OF ARSENICUM ALBUM

ABSTRACT
The goal of various sectors of society, including farmers, is the search for alternatives in the
production of healthy food, without agrochemical residues, with the least possible impact on
the environment, in an economically and socially sustainable manner. In this sense, in order to
increase the germination index of lettuce in a short period of time, homeopathic preparations of
Arsenicum album were used in commercial seeds of Lactuca sativa. The study was performed
in double-blind with four treatments: Arsenicum album 13CH, Arsenicum album 7CH, 5%
ethanol and distilled water. For each treatment, 48 lettuce seeds sown on styrofoam tray with
standard commercial substrate were used. At the end of the germination period, it was observed
that the most efficient treatment was Arsenicum album 7CH with 64.58% germination,
followed by 5% ethanol (62.50%), Arsenicum album 13CH (60.42%) and distilled water with
54.17% germination. The treatment with Arsenicum album in the power 7CH demonstrated a
greater efficiency in the germination of lettuce besides prolonging the germination time. This
longer time can be explained by the reestablishment of the life force of seeds that are unable to
germinate, having activation with application of homeopathic preparation.
Keywords: Homeopathic preparations, lettuce, germination percentage.

INTRODUÇÃO
A homeopatia é um recurso terapêutico empregado mundialmente como prática segura
e barata. Tem abordagem integrativa dos seres vivos, valorizando a individualidade, princípio
da similitude, doses mínimas, diluídas e dinamizadas e medicamento único (SILVEIRA, 2008).
O uso da homeopatia propicia preservar e conservar a saúde dos seres vivos e resguardar o
ambiente do impacto causado pelo emprego de produtos químicos agressivos a sua energia vital
(VITHOULKAS, 1980). Os princípios fundamentais que regem a cura através da homeopatia
podem ser aplicados não só aos seres humanos, mas também aos animais e vegetais, podendo
harmonizá-los num curto prazo (ARENALES, 1998). A aplicação de homeopatias em plantas
desencadeia reações envolvidas na produção de enzimas, relacionadas com os mecanismos de
defesa e com a tolerância a condições edafoclimáticas adversas (STANGARLIN et al., 2011).
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Assim como, estimula a produção de princípios ativos e sementes mais vigorosas,
incrementando a produção (ANDRADE, 2000).
A cultura da alface é largamente difundida no Brasil, sendo considerada a hortaliça
folhosa mais consumida no país, destacando-se como cultura de grande importância econômica
e alimentar (LOPES et al., 2005). Desta forma, é imprescindível a busca de novas alternativas
de cultivo e tecnologias que contribuam para o aumento da produtividade (ARAÚJO et al.,
2009).
A busca por alternativas de produzir alimentos saudáveis, sem resíduos de
agroquímicos, com menor impacto possível ao ambiente, de maneira econômica e socialmente
sustentável tem sido uma busca recorrente (RISSATO et al., 2016). Porém, ainda existem vários
problemas técnicos na produção, o que tem dificultado a expansão da área e de culturas. Nem
sempre as condições de campo são as ideais para o desenvolvimento de sementes. As condições
intrínsecas da própria semente são fundamentais para uma rápida e uniforme germinação, sendo
a homeopatia uma alternativa para a superação das dificuldades encontradas pelas sementes
(SILVEIRA, 2008).
Nesse sentido, o estudo teve a finalidade de aumentar o índice de germinação de alface
num curto período de tempo, através de preparados homeopáticos de Arsenicum album em
sementes comerciais de Lactuca sativa.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido na EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina), Estação Experimental de Lages, Santa Catarina, no período de maio
a junho de 2016. Foram realizados estudos prévios sobre a utilização de preparados
homeopáticos para a germinação de sementes, onde, se constatou que as sementes vendidas
comercialmente passam por vários processos de seleção visando seu máximo vigor. Com o
passar do tempo e envelhecimento da semente seu desenvolvimento passa a ser prejudicado e
parte do potencial perdido.
Deste modo, a equipe de pesquisa chegou à conclusão de utilizar o medicamento
homeopático Arsenicum album 7 e 13CH para corrigir tais problemas e auxiliar na máxima
germinação e expressão do vigor de sementes de alface.
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O estudo foi realizado em duplo-cego com quatro tratamentos: Arsenicum album 13CH,
Arsenicum album 7CH, etanol 5% e água destilada. Para cada tratamento foram utilizadas 48
sementes de alface plantadas em bandeja de isopor com substrato comercial padrão.
Diariamente foram preparadas as homeopatias em água destilada, usando como base sua
potência anterior em etanol 5%. Em cada semente foram aplicadas diariamente quatro gotas
correspondentes ao seu tratamento.
O número de sementes germinadas foi avaliado diariamente, pelo período de 15 dias.
Os resultados foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey (a=0,05).

RESULTADOS
As sementes de Lactuca sativa iniciaram a germinação 6 dias após a semeadura e
finalizaram após 9 dias (Figura 1).

Sementes germinadas (N)

Figura 1. Germinação de sementes de Lactuca sativa sob efeito de preparados homeopáticos.
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O tratamento com maior germinação observada no primeiro dia foi etanol a 5% (24
sementes) seguido dos tratamentos Arsenicum album 13CH (19 sementes), Arsenicum album
7CH (16 sementes) e Água destilada (15 sementes).
No segundo dia de germinação, o tratamento mais eficiente foi o Arsenicum album 7CH
com 13 sementes germinadas, seguido por água destilada, Arsenicum album 13CH e etanol 5%,
com 11, 10 e 6 sementes germinadas, respectivamente. No terceiro dia de germinação apenas o
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tratamento Arsenicum album 7CH apresentou resultado em 1 semente. No quarto dia apenas o
tratamento Arsenicum album 7CH apresentou 1 germinação.
Ao fim do período de germinação, o tratamento mais eficiente foi o Arsenicum album
7CH com 64,58% de germinação, na sequência etanol 5% 62,50% de germinação, Arsenicum
album 13CH com 60,42% de germinação e água destilada com 54,17% de germinação (Tabela
1). O tratamento Arsenicum álbum 7CH promoveu um aumento no número de dias em que
ocorreram a germinação, proporcionando no somatório, o maior número de sementes
germinadas com um total de 31 sementes, seguido pelos tratamentos Etanol 5%, Arsenicum
album 13CH e Água destilada com 30, 29 e 26 sementes germinadas.

DISCUSSÃO
Os preparados homeopáticos apresentaram maior potencial de germinação em relação
ao controle, isso pode ser decorrente de que os tratamentos atuam no metabolismo da semente,
alterando eventos fisiológicos (MARQUES, et al., 2011).
O tratamento com Arsenicum album 7CH prolongou o período de germinação das
sementes em 2 dias. Isto se deve, provavelmente, pelo fato de que o preparado estimulou e
reorganizou processos enzimáticos nas sementes, o mesmo fato foi demonstrado por Silveira
(2008), estudando o efeito de preparados homeopáticos na germinação de Crotalaria juncea. O
autor reporta que ácido giberélico nas potências 1CH, 4CH e 11CH proporcionaram
recuperação do potencial de germinação das sementes.
Outros autores demonstraram o potencial de uso de preparados homeopáticos na
germinação de sementes. Rolim et al., (2011) demonstraram que a utilização dos preparados
Kali iodatum 12CH e Staphysagria 100CH apresentaram o menor índice de falhas na
germinação em sementes de tomateiro. A utilização do preparado homeopático Sulphur 6CH
em sementes de Dimorphandra mollis apresentou eficácia no combate à microorganismos,
favorecendo a germinação das sementes e apresentando o maior percentual de germinação
(RODRIGUES SANTOS et al., 2011). Marques et al., (2011) trabalhando com sementes de
sorgo demonstraram que Arsenicum album em diversas potências não afetaram o percentual de
germinação, porém reduziram os efeitos do envelhecimento prematuro e aumentaram os índices
de crescimento. Em estudo realizado com sementes de alface, Rossi et al., (2003) demonstraram

453

que a utilização do preparado Carbo vegetabilis 30CH correspondeu a um aumento de 22% no
peso seco das folhas das plantas, com relação ao controle.
CONCLUSÃO
O tratamento realizado com Arsenicum album administrado na potência 7CH
demonstrou maior eficiência na germinação de alface além de prolongar o tempo de
germinação. Este tempo maior pode ser explicado pelo restabelecimento da força vital de
sementes que estivessem incapazes de germinarem e a aplicação do preparado homeopático
ativou rotas metabólicas que favorecem a germinação.
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RESUMO
Introdução: O Brasil tem grande disponibilidade hídrica e, no imaginário da população, isto
pode gerar percepção de abundância afetando a relação com a água. É possível mudar tal
percepção com iniciativas que proporcionem maior envolvimento da sociedade desde a
elaboração de projetos/ações e não somente executar ações/projetos prontos ou referendá-los.
Objetivo: Apresentar reflexões sobre gestão das águas e participação social em iniciativas
vivenciadas nos Seminários Regionais da Água (SRA) e na elaboração de projeto ambiental;
em Água Doce, no Meio Oeste Catarinense. Metodologia: Uso de estratégias mais participativas
nos SRA estimulou a criação do Grupo de Trabalho (GT) que elaborou projeto ambiental.
Resultados: Foram identificados avanços (formação de GT interinstitucional e interdisciplinar;
ampliação de parcerias; elaboração de projeto ambiental para obtenção de financiamento compensação de multas ambientais/Polícia Militar; projeção estadual do município de Água
Doce) e fragilidades (pouco interesse da sociedade pelo tema; envolvimento protocolar do
poder público municipal; entraves na representação do legislativo municipal; interesse reduzido
por parte da empresa responsável pela gestão municipal da água; desconhecimento da
legislação; entraves administrativo-burocráticos e legais). Discussão: A gestão das águas tem
sido analisada pela literatura como algo difícil de ser obtido sem a necessária mediação entre
os diferentes interesses e instâncias envolvidas. A participação da população apresenta
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tipologias sendo a mais comum o chamamento para desenvolver ações/projetos dos quais não
foi coautora, dificultando maior envolvimento. Conclusão: Há longo percurso para melhor
gestão das águas e maior envolvimento da população apontando necessidade de formulação de
estratégias para enfrentamento das fragilidades detectadas.
Palavras-chave: Água, Gestão das águas, Participação social.

WATER MANAGEMENT AND SOCIAL PARTICIPATION IN THE SANTA
CATARINA MIDDLE WEST

ABSTRACT
Introduction: Brazil has great water availability and this can generate a perception of
abundance, affecting the relation with water. It is possible to change this perception with
initiatives that provide greater involvement of the society in the elaboration of projects/actions.
Objective: To present reflections on water management and social participation in initiatives
experienced in the Regional Water Seminars (SRA) and in the elaboration of an environmental
project, in Água Doce, in the Middle West of Santa Catarina. Methods: The use of more
participatory strategies in the SRA stimulated the creation of the Working Group (GT) that
elaborated the environmental project. Results: Progress was made (interinstitutional and
interdisciplinary GT formation, expansion of partnerships, elaboration of environmental project
to obtain financing - compensation of environmental fines and state projection of Água Doce)
and weaknesses (little interest of the society by the theme; protocolary involvement of the
municipal public power; discontinuance of municipal legislature representation; reduced
interest of the company responsible for municipal water management; lack of knowledge of
legislation; administrative and bureaucratic obstacles). Discussion: Water management has
been analyzed in the literature as something difficult to obtain without the necessary mediation
between the different interests and instances involved. The social participation presents
typologies being the most common the call to develop actions/projects of which it was not
coauthor, making difficult the greater involvement. Conclusion: There is a long path to better
water management and greater involvement of the population, pointing to the need to formulate
strategies to deal with the weaknesses detected.
Keywords: Water, Water management, Social participation.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é privilegiado em relação à disponibilidade hídrica embora não ocorrendo de
forma homogênea, o que pode ter gerado na sociedade uma “cultura de abundância”.
Possivelmente trata-se de um aspecto do imaginário da sociedade que afeta ações mais
conscientes em relação a tal bem natural; que vem sendo substituído, de forma progressiva,
pelo entendimento da água como um bem finito e dotado de valor econômico (BRASIL, 2019,
p.7).
Nos últimos anos nos deparamos com crises hídricas que apontam má gestão das águas
(FISCHER et al., 2016) e sinalizam a premência da sociedade dar respostas aos problemas
ambientais recorrentes. No entanto, desde a Constituição Federal de 1988 o país conquistou
parâmetros legais que asseguram a formulação de políticas públicas protecionistas. O Brasil,
em resposta aos anseios da comunidade internacional, faz o aggiornamento institucional,
político e tecnológico dos recursos hídricos.
Este trabalho apresenta algumas análises decorrentes das vivências de seis Seminários
Regionais da Água (SRA), realizados desde 2013, em Água Doce, no Meio Oeste Catarinense
e da elaboração de projeto ambiental. Ao analisarmos a prática e o que aponta a literatura,
entende-se que é possível iniciativas que proporcionem maior envolvimento da sociedade desde
a elaboração de projetos/ações ambientais e não somente na execução de ações prontas ou
referendá-las. Nesse processo são identificados avanços e fragilidades.

METODOLOGIA
Trata-se de um ensaio que busca apresentar reflexões sobre gestão das águas e
participação social em iniciativas vivenciadas nos Seminários Regionais da Água (SRA) e na
elaboração de projeto ambiental, em Água Doce, no Meio Oeste Catarinense. Os seis SRA
foram eventos interativos focados em discussões sobre a sustentabilidade e o uso responsável
da água. Apresentaram certo protagonismo social na realização de ações de educação ambiental
e proposição de criação de dispositivos legais ao executivo municipal na busca de soluções,
utilizando metodologias participativas mais envolventes. Tal iniciativa contou com diferentes
representações de setores da sociedade envolvendo cerca de 1.100 pessoas.
Para a reflexão sobre a participação social nos SRA, elegemos dois autores
(ROZEMBERG, 2003; PRETTY, 1995) que apresentam tipologias que caracterizam a
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participação da sociedade em diferentes níveis, indo de uma participação mais passiva à
almejada participação caracterizada pela autonomia e deliberação dos rumos e recursos. Foram
adaptados os dois modelos citados ao interesse em identificar, a partir das características
descritas na literatura, os níveis de participação empregados pelos Seminários e pelo GT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
SEMINÁRIOS REGIONAIS DA ÁGUA E PROJETO AMBIENTAL: DO PROCESSO DISCURSIVO À
AGENDA OPERATIVA

Apesar das avaliações dos SRA terem sido positivas - e demonstrarem estratégias cada
vez mais participativas - percebeu-se que, quanto maior era a adesão da comunidade escolar,
menor era a participação dos outras representações. Também, ao dimensionar os reflexos no
cotidiano ambiental do município se verificou que as discussões se encerravam nos Seminários.
Talvez pelo formato do IV SRA ter se tornado, a partir de 2016, uma espécie de “feira de
ciências”, com apresentações de trabalhos multidisciplinares dos escolares da educação básica
pública, tenha perdido apelo a outros públicos. Também, pode ser revelador de fragilidades no
envolvimento da população, uma vez que esta não participava da elaboração da proposta dos
SRA.
Entendendo que a metodologia empregada ainda não estava atingindo maior
envolvimento, no VI Seminário, como parte da programação, foi criado Grupo de Trabalho
formado por participantes que se candidataram espontaneamente a integrá-lo. A intenção era a
elaboração de política pública de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), existente no
âmbito na Associação Nacional de Águas e passível de recursos federais; com diversas
experiências em municípios brasileiros (PAGIOLA et al., 2013). No entanto, a procuradoria
jurídica do município, presente no evento, informou que se tratava de um projeto que caberia
ao executivo submeter à apreciação do legislativo, uma vez que envolvia recursos financeiros.
Diante disso o GT se mobilizou em outra direção, com a parceria da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Sustentável e, posteriormente, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
do Peixe, e encontrou uma saída: elaboração de projeto ambiental de compensação de multas
ambientais, previsto pela legislação estadual, junto à Polícia Ambiental (Portaria n°
002/CPMA/PMSC/2016). Esta estabelece referências para a orientação e aprovação de projetos
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de conversão de multa simples, em serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente.
A fim de obter certo consenso da gestão municipal e maior sensibilização da sociedade
aguadocense acerca do tema ambiental, o GT representa certo ineditismo no cenário político e
na sociedade local e regional ao propor tal projeto ambiental, fruto do empenho de agrônomos,
professoras da educação básica e universitária e gestor público, avançando no sentido de
produzir uma agenda operativa.
O projeto ambiental intitulado: Projeto Rio Água Doce: Proteção de Nascentes e Ações
de Saneamento Ambiental Rural é direcionado às propriedades rurais, localizadas na
Microbacia do Rio Água Doce. Estão previstas 10 ações de proteção de nascentes e 5 de
saneamento ambiental rural em áreas de alta prioridade para conservação ambiental. Importante
salientar que o município de Água Doce (SC) tem milhares de fontes e nascentes e é fornecedor
regional de água para consumo humano/animal e geração de energia elétrica, integrando 4 das
23 bacias hidrográficas do Estado (ZAGO; PAIVA, 2008).
Em 22 de março de 2019, o referido projeto foi oficialmente apresentado, por integrantes
do GT, ao executivo e legislativo municipais e demais convidados regionais e locais. Em abril
encontra-se em análise na Procuradoria do município que, ainda, não submeteu à Polícia
Ambiental para se tornar elegível ao recebimento de recursos, o que revela uma das fragilidades
no processo. Apesar desta e outras fragilidades, também foram obtidos avanços, como: a
formação de Grupo do Trabalho interinstitucional e interdisciplinar; as parcerias que formaram
rede de apoio na região e no Estado; o posicionamento do município de Água Doce no cenário
estadual (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável) e nacional
Agência Nacional de Águas (ANA); a instrumentalização técnico-científica e legal do GT em
termos de apropriação do tema ambiental; a elaboração de projeto ambiental para obtenção de
recursos financeiros de compensação de multas da Polícia Ambiental.
Em relação às fragilidades podemos elencar: a lenta mobilização de outros segmentos
para além do educacional; o envolvimento protocolar do poder público municipal; a
descontinuidade na representação do legislativo municipal; o pouco interesse da empresa
responsável pela gestão municipal da água; o desinteresse progressivo da sociedade pelo tema
água; o desconhecimento da legislação e das possibilidades de financiamento; os entraves
administrativos legais na condução dos encaminhamentos.
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PARTICIPAÇÂO SOCIAL: A RETÓRICA E O COTIDIANO

A participação tem sido objeto de análises de diferentes autores, em diversas realidades.
Rozemberg (2003) elenca cinco níveis se reportando a diferentes estudos acerca de ações de
saúde coletiva, considerando-se que ambiente está aí contemplado. Pretty (1995) descreve sete
níveis referindo-se a ações no espaço rural como referência. A partir daí, agrupamos, por
semelhança, cinco níveis. O nível um, cujas características remetem a uma participação passiva,
tem a sociedade no papel de expectadora. Num segundo nível - envolvimento indireto - embora
não haja influência sobre as decisões, a sociedade dá certas respostas aos desafios externos. O
terceiro nível é denominado de envolvimento funcional, pois a população envolvida é executora
física de atividades pré-estabelecidas. No quarto nível – interatividade – as características
descritas se aproximam do desejado: envolvimento ativo nas decisões e no processo; sendo o
quinto e último nível – denominado de mobilização autônoma.
Estes dois últimos níveis são os almejados quando se pensa em participação social que
possa fazer com que a população se aproprie e avanço na sua autonomia e exercício da
cidadania. Infelizmente, segundo Rozemberg (2003) não são os níveis mais comuns
encontrados nas pesquisas. O que se busca, para além da retórica da participação, é aproximarse da conexão com a sociedade que a qualifique como coautora e não meramente homologar
ações e projetos ambientais.

CONCLUSÃO
Buscamos analisar as práticas relativas a iniciativas ambientais em Água Doce,
município catarinense produtor de água. Com o aporte da literatura, foram destacados avanços
e fragilidades no processo partindo dos Seminários Regionais da Água à elaboração de projeto
ambiental, por Grupo de Trabalho. Utilizando processos participativos, de forma articulada,
alcançou-se certo protagonismo da sociedade, que se mostrou limitado, pois as estratégias de
participação não conseguiram ultrapassar o envolvimento mais instrumental da sociedade. Há
longo percurso para melhor gestão das águas e maior envolvimento da população que merece
formulação de estratégias para enfrentamento das fragilidades detectadas.
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ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the presence and counting of Escherichia coli in
irrigation water of vegetables in the municipality of Apucarana. Two collections were carried
out in nine producing properties in Apucarana in the periods of July and September. The
samples were analyzed using the Membrane Filtering Technique in MTEC agar medium. After
counting the colonies of E. coli were inoculated in the Difco CHROMagar Orientation medium
for confirmation. It was verified in the first collection that 55.6% of the samples were improper
according to the National Council of the Environment (CONAMA) 357/2005, for irrigation.
After a rainy period that preceded the second collection, an increase of contamination was
observed, presenting 88.9% of the samples above the allowed limit. Only one source among the
evaluated ones presented compliance with the current legislation. It is concluded that most of
the analyzed points presented faecal contamination of exogenous origin and require some type
of treatment before its use in the irrigation of vegetables.
Key words: Thermotolerant coliforms, contamination, microorganisms.
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PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI EM ÁGUAS DE IRRIGAÇÃO DE
HORTALIÇAS NO MUNICIPIO DE APUCARANA

RESUMO
O objetivo do trabalho foi avaliar a presença e contagem de Escherichia coli na água de
irrigação de hortaliças no município de Apucarana. Foram realizadas duas coletas em nove
propriedades produtoras em Apucarana nos períodos de julho e setembro. As amostras foram
analisadas utilizando a Técnica de Membrana Filtrante em meio ágar MTEC. Após a contagem
foi realizada a inoculação das colônias de E. coli em meio Difco CHROMagar Orientation para
confirmação. Constatou-se na primeira coleta que 55,6% das amostras estavam impróprias de
acordo com Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/2005, para irrigação. Após
um período chuvoso que antecedeu a segunda coleta, um aumento de contaminação foi
observado apresentando 88,9% das amostras acima do limite permitido. Apenas uma fonte
dentre as avaliadas apresentou conformidade com a legislação vigente. Conclui-se que a
maioria dos pontos analisados apresentaram contaminação fecal de origem exógena e requer
algum tipo de tratamento antes da sua utilização na irrigação de hortaliças.
Palavras-chave: Coliformes termotolerantes, contaminação, microrganismos.

INTRODUCTION
Agriculture is the main user of water globally (FAO, 2016), corresponding to
approximately 72% of the world's water use (WISSER et al., 2008). However, irrigation water
becomes a risk factor if the source presents microbial contamination, which leads to the
contamination of the product to be consumed (WISEMAN, 2015), mainly leafy vegetables
consumed raw that increase the risk of human exposure to pathogenic bacteria (HOLVOET et
al., 2013). Some reports of outbreaks have been associated with the consumption of green
leaves contaminated with Escherichia coli (EDELSTEIN et al., 2013; NEWITT et al., 2014).
The region of Apucarana contributes to the production of vegetables in the State of
Paraná, which is largely obtained through family farming, supplying fresh produce marketed at
the city's producer's fair, and simultaneously supplying in different types of establishments, as
well as projects maintained by the municipality. In this context, this study sought to evaluate
the microbiological conditions of the water used in the irrigation of vegetables produced in the
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municipality of Apucarana, seeking to compare the compliance with the current Resolution
(CONAMA 357/2005).

METHODOLOGY
Irrigation water samples from 9 properties located in the municipality of Apucarana
were evaluated, which were identified as P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 and P9, which are
producers of vegetables consumed in natura. The producers signed a term to release the
collections and were submitted to a questionnaire for data collection, the research was submitted
to the UTFPR Ethics Committee in Research with Humans, in order to preserve the dignity,
rights, safety and well-being of the research participants, obtaining approval by the Opinion of
Nº 2.133.528.
Two collections were made in the months of July and September directly from the
catchment points for irrigation. Sterilized 250 mL glass vials were used. Waters stored in tanks,
dams or rivers were collected at a depth between 15 and 30 cm from the surface to avoid surface
contaminants. The samples were taken to the Laboratory of Microbiology of the Faculty of
Apucarana (FAP) under refrigeration in a thermal box.
For the isolation and counting of Escherichia coli, the Filter Membrane Technique
(Method 1103.1) was used according to a methodology described by the United States
Environmental Protection Agency (USEPA, 2010). Millipore ™ sterile individualized
membrane was used in MTEC agar medium (m-TEC AGAR (7421A) from Acumedia. For the
filtration procedure, the samples were diluted to 10-3. After filtration, the membrane was
withdrawn and transferred to the culture medium with the aid of a sterile forceps. Petri dishes
were preincubated for 2 hours at 35 ± 0.5 ° C for the recovery of the organisms, and then
incubated at 44.5 ° ± 0.2 ° C for 22 ± 2 hours. After the incubation period, the membranes were
transferred to a pad of urea substrate formulated according to the MTEC agar manual.. The
colony counts of E. coli were done in colony counter (Phoenix CP 600 Plus) respecting the
obtaining of the characteristic colors that identify them as urease-negative.
For the analysis sequence, three typical colonies of E. coli that resulted from MTEC
agar were selected and replicated in the chromogenic medium Difco CHROMagar ™
Orientation in triplicate. The plates were incubated at 35 ± 2 ° C for 20 ± 4 hours. At the end of
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the incubation, the plates were examined according to the dyeing characteristics indicated by
the Technical Data Sheet.

RESULTS
To evaluate the quality of irrigation water, the filter membrane technique was used in
the MTEC agar medium for identification and quantification of colonies of E. coli characterized
by yellow, yellowish green and yellowish brown colonies, as shown in Figure 1. As a
complementary analysis, the differentiation and identification of E. coli by means of the
CHROMagar Orientation agar was carried out, resulting in colonies from light pink to pink as
shown in Figure 2.

Figure 1 - Identification and quantification of typical E. coli colonies: (a) in MTEC medium and
(b) . Differentiation and identification in the CHROMagar Orientation medium.

(b)

(a)
Source: Vilela, 2018.

The results of counting of E. coli contamination in irrigation water analyzed by means
of the filter membrane technique and, differentiated and identified in the CHROMagar
Orientation medium can be observed in Table 1, expressed in Colony Forming Units in 100 mL
of water (CFU/100mL-1).
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Table 1 - Escherichia coli bacteria count in vegetable irrigation water by the filtration membrane
technique and differentiated and identified in the CHROMagar Orientation medium.
Collection
points

Types of water
sources

1st collection

2nd collection

E. coli - CFU/100mL

E. coli - CFU/100mL

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Mine
Stream
River
Mine
Mine
Artesian well/river*
Artesian well/river *
Mine
Stream

430
180
730
250
0
900
190
630
190

1.360
680
1.400
410
100
1.200
270
600
2.000

Source: Vilela, 2018. Note: * Stored waters mixed in tanks.

DISCUSSION
The results of the microbiological quality of the irrigation water in the first collection
revealed the points P1, P3, P4, P6 and P8 with concentrations of E. coli higher than
recommended by CONAMA Resolution 357/2005, which recommends for this purpose up to
200 CFU/100 mL of water, which equaled 55.6% of the points sampled.
In the second collection, the highest contamination rates were obtained when compared
to the results of the first one (Table 1), presenting high concentrations of E. coli at almost all
collection sites (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 and P9), being equivalent to 88.9% of the points
with nonconformity with the resolution CONAMA 357/2005. Point P8 was the only one to
present a reduction in E. coli concentration in the second collection. The P5 point due to the
post-rain period showed E. coli, but still within the permitted pattern. Only P5 was within the
limits allowed for Thermotolerant Coliforms in both collections because it was a preserved
source.
The result obtained is worrisome since the consumption of vegetables in natura can
cause food outbreaks in the population. The owners use organic fertilizers with animal manure
and chicken litter, raise animals, and some of the sources are available to the watering of wild
animals, leading to suppose that these factors may have contributed to the contamination of
water sources, especially during the sample period in which rainfall occurred. Fonseca et al.
(2011) corroborate that surface runoff has the potential carrier of E. coli contamination to
aquatic systems. Souza, Pio and Santana (2012) evaluated the irrigation water from three water
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sources (well, cacimba and igarapé) using the same technique and obtained 89.3% of the
analyzed samples improper for the use of irrigation of vegetables due to contamination by E
coli, showing proximity to the results found here with 88.9% during the rainy season.
CONCLUSIONS
In this research, significant counts of Escherichia coli bacteria were verified in waters
used for the irrigation of vegetables consumed in natura. The sources evaluated for irrigation
are exposed to contamination from external sources near water sources, such as organic
fertilization, animal husbandry, lack of maintenance and cleaning of the reservoirs and lack of
conservation around the water sources. The rainy season was a factor that undoubtedly
contributed to the increase of contamination by E. coli in this study. In view of the above, it is
concluded that most of the collection points presented nonconformity with CONAMA
Resolution 357/2005 in the two sampling periods aggravated in a higher level during the rainy
season.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo, apresentar os processos de implantação e os resultados que o
Sistema de Gestão Integrado (SGI) proporciona ao setor de gestão e operação de uma Usina
Hidrelétrica localizada no Rio Tocantins. O estudo de caso foi desenvolvido por meio do
acompanhamento integral, entrevistas e em observações diretas da implantação do SGI, pautado
nas normas NBR ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001. A implantação das normas permitiu uma
interação e uma visão sistêmica entre todas as áreas da empresa (operação, manutenção,
administrativo, meio ambiente e segurança) com o reconhecimento dos perigos e riscos,
aspectos e impactos ambientais e a responsabilidade de cada setor em prol da satisfação dos
stakeholders, da preservação do meio ambiente e na proteção da integridade física dos
colaboradores. Por fim, com a certificação do SGI, consolidou-se que o sistema de gestão
integrado implantado é uma ferramenta imprescindível para alcançar os objetivos da
organização.
Palavras-chave: certificação, meio ambiente, saúde no trabalho.

IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN A
HYDROELECTRIC POWER PLANT

ABSTRACT
The objective this report is to present the implementation processes and the results that the
Integrated Management System (SGI) provides to the management and operation sector of a
Hydroelectric Power Plant in the Tocantins River. The case study was developed through the
integral follow-up, interviews and direct observations of the SGI implementation, based on the
NBR ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 standards. The implementation of the standards
allowed for interaction and a systemic view among all areas of the Management, environment
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and safety) with the recognition of hazards and risks, environmental aspects and impacts, and
the responsibility of each sector for the satisfaction of stakeholders, preservation of the
environment and protection of the physical integrity of contributors. Finally, with SGI
certification, it was confirmed that the management system implemented is an essential tool to
achieve the objectives of the organization.
Keywords: certification, environment, health at work.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento socioeconômico de um país está diretamente vinculado à evolução
de seu setor energético, na medida em que a energia é o insumo básico para a melhoria de vários
outros fatores essenciais como saúde, educação, alimentação e saneamento (BORGES, 2011).
A geração hidráulica em 2015 chegou a 359.743 TWh (BRASIL, 2016). Este dado
mostra que a contribuição da energia hidráulica ao desenvolvimento econômico do país tem
sido expressiva. Entretanto, a construção e operação de projetos hidrelétricos causam diversos
impactos sociais e ambientais.
Tendo em vista a necessidade da realização de uma gestão completa sobre os impactos
gerados durante a operação, é importante que as hidrelétricas busquem por boas práticas, nas
áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, para a implantação de padrões de gestão.
Atualmente para o Sistema de Gestão Integrado (SGI) são usadas três normas
certificáveis (Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho e, em alguns casos,
também a de responsabilidade social). Porém, estes sistemas de gestão são implementados
segundo normas distintas, podendo ser integrados (CHAIB, 2005).
A Norma ABNT ISO 9001, segundo ABNT (2015, p. vii), especifica os requisitos e os
benefícios potenciais para um sistema de gestão de qualidade. De acordo com ABNT (2015,
p.vii), a ISO 14001, visa contribuir com a sustentabilidade socioambiental e econômica das
empresas. A norma Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), conforme a
Norma OHSAS 18001 (2007), é uma norma que define os requisitos e diretrizes de boas práticas
em gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).
Conforme Pedroza (2016), a integração dos sistemas de gestão traz inúmeros benefícios,
como a otimização de tempo e recursos, além de facilitar a disseminação e entendimento da
política, dos objetivos, metas e demais necessidades do sistema.
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A implantação das normas ISO, em geral, apresenta sua concepção baseada em uma
metodologia chamada Ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act). Segundo Seiffert (2011) à lógica
deste ciclo está orientada para solução de problemas e/ou esforço para melhoria contínua.
Objetiva-se neste estudo descrever a implantação e certificação de um SGI em um
empreendimento hidroelétrico localizado no sul do Maranhão, afim de mostrar os resultados
obtidos na implantação do mesmo.

METODOLOGIA
Localizada nas divisas entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), a barragem da UHE
Estreito está instalada no Rio Tocantins. O reservatório da UHE Estreito tem 260,23 km de
extensão e a área total do abrange 12 (doze) municípios. A capacidade nominal instalada é de
1.087 MW.
Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado um estudo de caso por meio de uma
pesquisa exploratória qualitativa. Para coleta de dados foram utilizados os seguintes
instrumentos: visitas à estrutura da Usina Hidrelétrica (UHE) Estreito e entrevistas com
colaboradores, terceirizadas e gerências visando a observação, de forma a compreender a
implantação do sistema de gestão integrada, sistematizadas as práticas adotadas pela empresa,
gerando consequentemente um modelo de estrutura para a integração de sistemas de gestão.

RESULTADOS
Tendo em vista que a UHE Estreito é operada pela empresa ENGIE Brasil Energia, a
implantação das normas foi realizada observando as interfaces entre a operadora e o consórcio
proprietário e gestor Consórcio Estreito Energia – CESTE, formados pelas empresas VALE,
INTERCEMENT, ALCOA e ENGIE Brasil Energia.
A política de gestão sustentável da consorciada ENGIE Brasil Energia foi adotada tendo
em vista o seu Know-how na área de geração elétrica e o interesse da inclusão da UHE Estreito
ao processo de certificação da consorciada. A Política Integrada deve ser conhecida e
compreendida por todos os colaboradores envolvidos com o SGI, motivo pelo qual foi
apresentada a todas as pessoas que trabalham para a empresa ou em seu nome.
A norma foi implantada no empreendimento por meio da metodologia Plan – Do –
Check – Action (PDCA). Na etapa, planejar (Plan) foi feito um levantamento do
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empreendimento e o contexto no qual o mesmo estava inserido, com a definição de todos os
objetivos e dos processos necessários para atingir os resultados propostos, com a sistematização
da política de gestão da UHE e o desenvolvimento de manuais, procedimentos, instruções e
formulários nas áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança.
A etapa fazer (Do), consistiu na implantação dos itens planejados na etapa anterior.
Nesta etapa intensificaram-se as etapas de conscientização da equipe quanto ao SGI, os
objetivos e metas do sistema e o uso dos procedimentos e formulários desenvolvidos.
A etapa verificar (Check) consistiu nas etapas de auditorias internas, as quais conforme
procedimento interno ocorrem semestralmente, e pelas auditorias externas, referente ao
processo de certificação.
A etapa agir (Act) está diretamente relacionada aos resultados das auditorias, com a
resolução das não conformidades apontadas, a verificação das oportunidades de melhorias e nas
reuniões de análise crítica, as quais avaliavam todo o sistema de gestão.
A ISO 9001 foi trabalhada pelos setores de compras, operação e manutenção. Um amplo
trabalho na formalização dos procedimentos foi desenvolvido, visando classificar os itens que
possam comprometer a geração de energia e a insatisfação dos clientes. Também houve a
criação de um banco de dados e índice de avaliação de fornecedores, visando transmitir
feedback da execução dos serviços, conforme resumo ilustrado na Figura 1.
Figura 1. Resumo da Implantação da ISO 9001.

A Norma ISO 14001 foi liderada pela equipe de analistas ambientais. O foco da norma
está no mapeamento dos aspectos e classificação da magnitude dos impactos ambientais do
processo de operação, levantamento e atendimento dos requisitos legais federais, estaduais e
municipais do 12 municípios da área de abrangência correlacionando-os com os aspectos e
impactos e na implantação das medidas operacionais para mitigação dos impactos mapeados.
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A classificação dos impactos possibilitou a criação de um índice que permite estabelecer
a necessidade de medidas de controle ou monitoramento e os requisitos legais relacionados.
Pode-se resumir a implantação da ISO 14001, em três focos, conforme detalhado na figura 2
(a).
A Norma OHSAS 18001 foi implantada pelos técnicos de segurança do trabalho. O foco
da norma está na identificação dos perigos e riscos ocupacionais a partir da análise das
atividades, processos e produtos realizados pela empresa ou em nome dela.
Conjuntamente com o setor de Meio Ambiente, foi consolidado o Plano de Atendimento
a Emergências (PAE) e o plano de atendimento de crises, com a definição de cenários,
treinamento e reciclagem das equipes de brigadistas e a realização de simulados. O
desenvolvimento da implantação da Norma OHSAS segue na Figura 2 (b).
Figura 2. Resumo da Implantação da ISO 1400 (a) e OHSAS 18001 (b).

(a)

(b)

A certificação da UHE Estreito foi realizada por uma certificadora de grande renome
internacional. Além das auditorias internas, realizadas pela equipe interna treinada
anteriormente para tal, a UHE Estreito passou por duas auditorias pela equipe da empresa
certificadora: uma primeira auditoria de “pré-certificação” e auditoria de certificação.
DISCUSSÃO
Registrou-se que a opção da realização da integração das normas para implantação do
SGI trouxe muitos benefícios para o empreendimento nas várias áreas, como a redução de
custos e de “horas paradas”, além disso, possibilitou também uma maior facilidade para
entendimento dos sistemas e a redução das horas de auditoria.
Outros ganhos mais gerenciais puderam ser evidenciados, como melhor alinhamentos
das atividades relacionadas ao processo, a padronização e agilidade das informações
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encaminhadas as consorciadas e aos demais stakeholders como a sociedade da área de
abrangência. Notou-se um melhor controle das informações, padronização da gestão de
recursos humanos, gestão e controle das documentações trabalhistas dos colaboradores
terceiros, e do atendimento de requisitos legais e contratuais pelos analistas/gestores de cada
processo.
Os desafios encontrados foram em relação as equipes terceirizadas, que não podem ser
esquecidos para sucesso do sistema de gestão, quanto à formação de auditores, que demandaram
custo e agregação de atividades, e a etapa de conscientização e treinamento que embora tenha
sido bem assimilada, houve certa relutância inicial.
Após a certificação, a rotina operacional voltou ao normal, mas com um controle muito
mais profundo de seus processos e documentos. Uma visão de melhoria contínua crescente
passou a fazer parte do cotidiano dos colaboradores, operadores e terceirizados que passaram a
apreciar as Normas ISO, tratando-as como aliadas na eficiente realização.

CONCLUSÃO
Conclui-se que os SGI são uma ótima ferramenta para que empresas possam atingir seus
objetivos organizacionais. Com a implantação do SGI, os stakeholders (comunidade,
colaboradores, empresas parceiras, acionistas, órgãos reguladores e financiadores) passam a
respeitar e reconhecer a seriedade, idoneidade e competência da empresa, que consegue
demonstrar na prática que além de prestar serviço com padrões de qualidade, também se
preocupava com as questões de saúde e segurança, meio ambiente.
Por fim, a realização deste estudo de caso permitiu consolidar a importância da
sistematização dos processos de gestão interno, do trabalho em equipe, da comunicação, da
hierarquia profissional, da organização contábil e burocrática, do conhecimento de normas de
saúde e segurança do trabalho, das legislações, enfim em tudo que envolve programas em prol
da melhoria contínua da sustentabilidade ambiental e organizacional.
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RESUMO
Introdução: O processo de adsorção de poluentes é influenciado pelo pH da solução, devido a
capacidade em alterar as cargas superficiais do adsorvente e os grupos funcionais que interagem
com grupos químicos dos poluentes. Objetivo: Avaliar a influência do pH na adsorção de azul
de metileno e ácido 2,4-diclorofenoxiacético a partir de soluções aquosas utilizando como
adsorvente brácteas estéreis de Araucaria angustifolia. Metodologia: A determinação do ponto
de carga zero das brácteas estéreis em água ultrapura foi realizada variando o pH entre pH 2 a
12. Para análise da influência do pH foi exposto 5,0 g de brácteas estéreis com 500 mesh em
contanto com 1000,0 mL de soluções aquosas com concentração inicial de 100,0 mg L -1 de azul
de metileno e ácido 2,4-diclorofenóxiacético, separadamente em pH 2, 4, 6, 8 e 10. A agitação
foi mantida por 4500 min, coletando alíquotas em tempos determinados para leituras em
espectrofotômetro UV-VIS. Resultados: O ponto de carga zero das brácteas estéreis
encontrado foi em pH 6,25 e a eficiência de adsorção para azul de metileno correspondente a
95,66% em pH 6 e para ácido 2,4-diclorofenoxiacético de 95,12% em pH 2. Conclusão: O
processo de adsorção de azul de metileno e ácido 2,4-diclorofenoxiacético em brácteas estéreis
de Araucaria angustifolia é influenciado pelo parâmetro pH da solução.
Palavras-chave: Remoção, azul de metileno, ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
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INFLUENCE OF pH IN THE ADSORTION OF CATIONIC AND ANIONIC
POLLUTANTS USING STERILE BRACTS OF Araucaria angustifolia

ABSTRACT
Introduction: The adsorption process of pollutants is influenced by the pH of the solution, due
to an adsorption capacity of charges and groups that interact with groups of pollutants.
Objective: To evaluate the influence of pH on the adsorption of methylene blue and 2,4dichlorophenoxyacetic acid from aqueous solutions using as an adsorbent sterile bracts of
Araucaria angustifolia. Methodology: Determination of the zero load point of sterile bracts
was determined by varying the pH between pH 2 to 12. For analysis of pH influence 5.0 g of
500 mesh sterile bracts were exposed in the presence of 1000.0 mL of aqueous solutions with
initial concentration of 100.0 mg L -1 of methylene blue and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ,
separately at pH 2, 4, 6, 8 and 10. The stirring was maintained for 4500 min, collecting aliquots
at times determined for UV-VIS spectrophotometer readings. Results: The zero charge point
of the sterile bracts was found at pH 6.25 and the adsorption efficiency for methylene blue
corresponding to 95.66% at pH 6 and to 95.12% 2,4-dichlorophenoxyacetic acid at pH 2.
Conclusion: The adsorption process of methylene blue and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in
sterile bracts of Araucaria angustifolia is influenced by the pH parameter of the solution.
Keywords: Removal, methylene blue, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid.

INTRODUÇÃO
O azul de metileno é um corante catiônico, classificado quanto à toxicidade e
periculosidade em classe III, sendo amplamente utilizado nas indústrias têxteis e na aquicultura
para controle de patógenos aquáticos (BHAKTA et al., 2019). O ácido 2,4-diclorofenóxiacético
(2,4-D) é um herbicida seletivo com características aniônicas enquadrado na Classe I de
toxicidade e periculosidade ambiental (KAZAK et al., 2017), utilizado no controle pré e pósemergente de plantas daninhas de folhas largas (BERNAT et al., 2018).
O corante e o herbicida são poluentes persistentes e nocivos ao meio ambiente,
desencadeando desequilíbrios ambientais e causando externalidades negativas aos organismos
vivos (GIAQUINTO et al., 2017), reduzindo a qualidade da água e diversidade ambiental.
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Portanto a remoção destes poluentes do ambiente deve ser uma ação prioritária para manter os
padrões de qualidade dos corpos hídricos (SINGH et al., 2017).
Tratamentos alternativos são estudados para o controle de poluentes ambientais. O
processo de adsorção destaca-se por sua eficiência e baixo custo de operação (MUDHOO et al.,
2011), permitindo o uso de adsorventes alternativos como resíduos agrícolas e florestais, desde
que caracterizem-se como abundantes e necessitem de pequena modificação, como as brácteas
estéreis de Araucaria angustifolia, amplamente encontrada na mesorregião serrana do estado
de Santa Catarina.
As brácteas estéreis são popularmente denominadas de falhas de pinhão (Figura 1),
referindo-se as escamas não fertilizadas ou abortadas, consistindo no principal resíduo da
debulha do pinhão (semente) no estróbilo feminino. O material é atrativo ao uso no processo de
adsorção pela sua capacidade de interação com vários compostos, devido à presença de grupos
químicos polares e apolares da sua constituição majoritariamente lignocelulósica (VIBRANS
et al., 2011).

Figura 1. Brácteas estéreis (escamas não fertilizadas ou abortadas) de Araucaria angustifolia.

Fonte: Acervo da autora, 2019.

No processo os parâmetros influenciam diretamente na eficiência de adsorção e
remoção, como o pH da solução o qual é um fator limitante pela capacidade em alterar as
cargas superficiais do adsorvente e os grupos funcionais que interagem com grupos químicos
dos poluentes (SCHEFFLER et al., 2016).
Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do pH na adsorção de
azul de metileno e 2,4-D a partir de soluções aquosas utilizando como adsorvente brácteas
estéreis de Araucaria angustifolia.
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METODOLOGIA
A influência do pH na adsorção do azul do metileno e de 2,4-D foi realizada com uso
de brácteas estéreis de Araucaria angustifolia como adsorvente. Foram coletadas na
mesorregião do estado de Santa Catarina, secas em estufa a 100 °C por 24 h, moídas (moinho
de moagem IKA® A 11 basic S32) em granulometria de 500 mesh.
O pHPCZ nas superfícies das brácteas estéreis foi determinada pela adição de 0,5 g em
50,0 mL de água ultrapura com pH variando entre pH 2 a pH 12 durante 24 h. Os valores finais
de pH foram medidos e determinado como pHPCZ o pH final que permaneceu constante ao traçar
pH final como uma função do pH inicial.
A análise de adsorção e remoção foi efetuada a partir de soluções aquosas preparadas
separadamente de soluções de azul de metileno e 2,4-D com concentrações iniciais de 100,00
mg L-1 e pH 2, 4, 6, 8 e 10. O ajuste de pH ácido e alcalino foi realizado com HCl e NaOH 0,10
mol L-1, respectivamente.
Para o processo de adsorção foi adicionado 5,0 g de bráctea estéril em um béquer com
1000,0 mL de soluções de corante e herbicida, separadamente e com diferentes valores de pH.
Foi mantido sob agitação constante por 4500 min, coletando alíquotas em tempos prédeterminados para medida das concentrações em espectrofotômetro UV-VIS (Spectroquant®
Prove 600) a 665 nm para o corante e 283 nm para o herbicida. A eficiência de adsorção e
remoção (E, %) de azul de metileno e do 2,4-D foi determinada utilizando a Equação 1.
𝐸 (%) =

𝐶𝑖 − 𝐶𝑒
𝑥100 (1)
𝐶𝑖

na qual, Ci é a concentração inicial (mg L-1) e Ce é a concentração em equilíbrio (mg L-1).

RESULTADOS
O pHPCZ das brácteas estéreis foi encontrado como pH 6,25 como apresentado na Figura
2. A eficiência de remoção de azul de metileno aumentou de 0,00 para 95,66% e do 2,4-D
reduziu de 95,12 para 90,32% ao aumentar os valores de pH de 2 para 10, como apresentado na
Figura 3.
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Figura 2. Ponto de carga zero (pHPZC) nas superfícies da bráctea estéril de Araucaria
angustifolia.
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Eficiência de adsorção e remoção de azul de metileno (a) e ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (b) utilizando brácteas estérei de Araucaria angustifolia.
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DISCUSSÃO
A neutralidade da superficie das brácteas estéreis foi obtida em pH 6,25. Valores de pH
maiores que pHPZC favorece a adsorção de cátions devido à superfície estar carregada
negativamente. Enquanto que pH menores que pHPZC é propício a adsorção de ânions pela
superfície positivamente carregada (SALLEH et al., 2011).
A eficiência de adsorção e remoção de azul de metileno aumentou com a elevação do
pH da solução pela desprotonação dos grupos funcionais da superfície do adsorvente, atingindo
sua máxima eficiência de adsorção e remoção em pH 6, devido as forças de atração eletrostática
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entre cargas negativas na superfície adsorvente e grupos positivos de moléculas de azul de
metileno (FU et al., 2015). Por sua vez o 2,4-D caracteriza-se por ser aniônico com eficiência
máxima de adsorção e remoção encontrada em pH 2. Em solução ácida há o aumento de cargas
positivas da superfície das brácteas estéreis aumentando a força de atração eletrostática com as
cargas negativas da molécula de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (SALMAN e HAMEED,
2010).
As eficiências de adsorção do corante catiônico e herbicida aniônico mantêm-se
constantes após determinado pH, devido a saturação da superfície das brácteas estéreis
(ENENEBEAKU et al., 2017).

CONCLUSÃO
O processo de adsorção do azul de metileno e do 2,4-D por brácteas estéreis de
Araucaria angustifolia é influenciado significativamente pelo pH da solução aquosa. Para o
corante as maiores eficiências de remoção foram obtidas em soluções alcalinas e para o
herbicida em soluções ácidas, devido à estrutura molecular dos compostos.

AGRADECIMENTOS
À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS
BERNAT, P. et al. Trichoderma harzianum diminished oxidative stress caused by 2,4dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in wheat, with insights from lipidomics. Journal of Plant
Physiology, v. 229, p. 158-163, 2018.
BHAKTA, A. K. et al. Synthesis and characterization of maghemite nanocrystals decorated
multi-wall carbon nanotubes for methylene blue dye removal. Journal of Materials Science, v.
54, p. 200-216, 2019.
ENENEBEAKU, C. K. et al. Adsorption of Methylene Blue Dye onto Bush Cane Bark
Powder. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, v. 76, p. 12-26, 2017.
FU. J. et al. Adsorption of methylene blue by a high-efficiency adsorbent (polydopamine
microspheres): Kinetics, isotherm, thermodynamics and mechanism analysis. Chemical
Engineering Journal, v. 259, p. 53–61, 2015.

482

GIAQUINTO, P. C. et al. Effects of Glyphosate-Based Herbicide Sub-Lethal Concentrations
on Fish Feeding Behavior. Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, v.
98, p. 460-464, 2017.
KAZAK, O. et al. Green preparation of a novel red mud@carbon composite and its application
for adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous solution. Environmental
Science and Pollution Research, v. 24, p. 23057-23068, 2017.
MUDHOO, A.; GARG, V. K.; WANG, S. Removal of heavy metals by
biosorption. Environmental Chemistry Letters, v. 10, p. 109-117, 2011.
SALLEH, M. A. M. et al. Cationic and anionic dye adsorption by agricultural solid wastes: A
comprehensive review. Desalination, v. 280, p.1–13, 2011.
SALMAN, J.M.; HAMEED, B. H. Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and
carbofuran pesticides onto granular activated carbon. Desalination, v. 256, p. 129-135, 2010.
SCHEFFLER, G. E. et al. Clarificação de efluentes coloridos utilizando cinza do
processo de gaseificação do carvão mineral como adsorvente. Anais do 8º Salão
Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – Universidade Federal do Pampa.
Bagé: Unipampa, 2016.
SINGH, N. S. et al. Pesticide contamination and human health risk factor. Modern Age
Environmental Problems And Their Remediation, [s.I.], p. 49-68, 2017.
VIBRANS, A. C. et al. Structure of mixed ombrophyllous forests with Araucaria angustifolia
(Araucariaceae) under external stress in Southern Brazil. International Journal of Tropical
Biology, v. 59, p. 1371-1387, 2011.

483

MONÓLITOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE SOLOS NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Beatriz Medeiros Macedo1*,Gustavo Eduardo Pereira1, Letícia Sequinatto2, Suelen Fernanda Müller1,
Lucas Raimundo Rauber1
1

Discente do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade do Estado de Santa

Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina, Brasil.
2

Docente do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade do Estado de Santa

Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias, Lages, Santa Catarina, Brasil.
*Autor para correspondência: Av. Luiz de Camões, 2090, (83) 99848-8616, bemacedom@gmail.com.

RESUMO
O solo é um recurso natural não renovável na escala humana e muito importante aos
ecossistemas e a vida humana. Ao considerar a grande falta de conhecimento sobre o recurso
solo, é de suma importância a conscientização da sociedade, fazendo-se necessária a adoção de
políticas de educação ambiental voltadas a conservação do recurso solo. O Programa ‘Solo na
Escola’ da Universidade do Estado de Santa Catarina possui no Museu de Solos uma coleção
de monólitos com algumas das principais classes representativas do estado de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Monólitos de solos são seções verticais de perfis de solos, coletados,
preparados e expostos em um Museu de Solos. Os monólitos mostraram-se como excelentes
instrumentos metodológicos no ensino de solos, possuindo grande importância no aprendizado
sobre as diferentes características, propriedades e potencialidades de cada classe de solo, além
de facilitar o contato com este recurso natural e incentivar alunos da graduação a seguirem na
área de Pedologia.
Palavras-chave: Educação ambiental, Museu de Solos, pedologia

MONOLITHS AS A TEACHING TOOL FOR SOIL TEACHING IN HIGHER
EDUCATION

ABSTRACT
Soil, a non-renewable natural resource on the human scale and very important to ecosystems
and human life. When considering the great lack of knowledge about the soil resource, it is of
paramount importance to raise awareness of society, making it necessary to adopt
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environmental education policies aimed at soil conservation. The Program ‘Soil at the School’
of the State University of Santa Catarina has in the museum of soils a collection of monoliths
with some of the main representative classes of the state of Santa Catarina and Rio Grande do
Sul. Soil monoliths are vertical sections of soil profiles, collected, prepared and exposed in a
Soil Museum. Monoliths proved to be excellent methodological instruments in soil education,
having great importance in learning about the different characteristics, properties and
potentialities of each soil class, besides facilitating the contact with this natural resource and
encouraging undergraduate students to follow in area of Pedology.
Keywords: Environmental education, pedology, soil museum

INTRODUÇÃO
O solo é um recurso natural não renovável na escala humana e muito importante aos
ecossistemas e a vida humana, tem sua essencialidade muitas vezes deixada de lado pela
sociedade no geral (MUGGLER et al., 2006). O desconhecimento do papel do solo para com o
ambiente acarreta interferências negativas no equilíbrio ambiental, diminuindo a qualidade de
vida nos ecossistemas (LIMA, et al., 2007). Considerado como um meio contínuo composto
por materiais minerais, orgânicos, líquidos e gases, e por seres vivos e em decomposição
(FALCONI, 2004). Dentre as diferentes funções que o solo pode apresentar se destacam:
suporte para plantas e organismos através de sustentação física, fornecimento de água e
nutrientes; filtragem e armazenamento de água; fornecimento de materiais de construção; entre
outras.
Ao considerar a grande falta de conhecimento sobre o recurso solo, é de suma
importância a conscientização da sociedade, fazendo-se necessária a adoção de políticas de
educação ambiental voltadas a conservação do recurso solo. Segundo Muggler et al. (2006) a
educação em solos, uma das dimensões da educação ambiental, é um processo educativo que
privilegia uma concepção de sustentabilidade na relação homem-natureza. Ainda segundo esses
autores a educação em solos é um recurso necessário para a mudança de atitudes, reconstrução
de valores e condutas, elementos que são essenciais quando falamos na educação em solos.
O ensino de solos no ensino superior deve ser aprofundado progressivamente, de forma
que os alunos possam adquirir bases sobre a relação do solo com os demais elementos do meio,
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sua distribuição espacial, processo de formação, principais características e alguns cuidados
necessários com manejo e conservação (COSTA et al., 2015; DIAS et al., 2017).
Uma excelente ferramenta didática no ensino de solos é o Museu de Solos. O Museu de
Solos é composto um uma coleção de monólitos de solos, os quais são definidos como secções
verticais retirados de um perfil de solo, levados ao laboratório, montados e expostos com o
máximo cuidado possível, sempre visando manter as suas características morfológicas
originais, para que assim possam ser estudadas ou utilizadas como ferramentas didáticas no
ensino dos solos (PEDRON; DALMOLIN, 2009).
A região sul do Brasil apresenta uma ampla diversidade de solos, onde torna possível a
coleta de diferentes monólitos para utilização como ferramentas didáticas no ensino de solos,
sem a necessidade de deslocamento ao local de ocorrência dos mesmos. Predominam
Latossolos Vermelho-Amarelos, Vermelhos e Brunos, profundos, de excelentes propriedades
físicas e de fertilidade facilmente corrigível pela adubação e calagem. São comuns nessa região
outros solos, como os Nitossolos, Argissolos e Cambissolos, os quais apresentam média a alta
fertilidade natural e respondem por grande parte da produção de grãos (EMBRAPA, 2018).
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a descrição das classes
de solos representadas na forma de monólitos no Museu de Solos do Programa Solo na
Escola/UDESC, e discutir a sua importância como uma ferramenta didática no ensino dos solos
para alunos do ensino superior.

METODOLOGIA
O Museu de Solos do Programa Solo na Escola é pertencente à Universidade do Estado
de Santa Catarina, Centro de Ciências Agroveterinárias no município de Lages - SC.
As coletas foram realizadas a partir de viagens técnicas aos locais que continham as
classes de solos de interesse (Figura 1). Em cada local foram coletadas amostras de solos para
análises químicas e físicas para posterior classificação de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2018). Juntamente com os monólitos foram coletadas
amostras de rochas (material de origem) presentes nos locais de coleta.
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Figura 1 – Distribuição espacial dos 11 pontos de coleta de monólitos de solos nos estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O processo de coleta e confecção dos monólitos de solo foi realizada a partir da
adaptação da metodologia proposta por Pedron; Dalmolin (2009). As etapas de coleta e
confecção foram definidas em: a) escolha do local; b) descrição morfológica do solo a fins de
classificação; c) coleta em calha de inox de medidas 120 cm de altura x 20 cm de largura para
solos profundos e 100 cm de altura e 20 cm de largura para solos rasos; d) trabalho manual no
laboratório a fins de exposição da estrutura do solo; e) em média oito banhos de resina diluída
em água (um banho por semana) até a total rigidez e fixação do solo na calha; f) exposição do
monólito de solo no sentido vertical no Museu de Solos; g) confecção de placa identificadora
do solo, com a sua classificação e descrição.

RESULTADOS
O Museu de Solos do Programa Solo na Escola está no seu 5º ano consecutivo de
atividades, e até o presente contém 11 monólitos representativos dos principais solos que
ocorrem nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Tabela 1), todos disponíveis à
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visitação guiada de alunos e professores da rede de educação do ensino fundamental, médio e
superior, pós-graduação, produtores rurais, órgãos de extensão rural e sociedade.
Tabela 1 – Classificação, localização e descrição das principais características dos monólitos
utilizados como ferramenta didática no ensino de solos na educação superior.
Solo
(EMBRAPA,
2018)
Argissolo
Vermelho
Distrófico
arênico

Local de
coleta

Relevo

Altitude
(m)

Material de origem

Vegetação/Uso
predominante

Santana do
Livramento,
RS

Suave
ondulado

165

Arenitos da
Formação
Pirambóia

Pastagens

Cambissolo
Húmico Alítico
típico

Lages, SC

Plano a
suave
ondulado

925

Folhelhos da
Formação Teresina

Gramíneas,
principalmente
Andropogon lateralis
Nees (capim-caninha).

Cambissolo
Húmico
Alumínico:

Lages/
Painel, SC

Suave
ondulado

900

Siltitos, argilitos e
arenitos da
Formação Rio do
Rasto

Pastagem nativa

Lages/
São José do
Cerrito, SC

Ondulado a
forteondulado

980

Basalto da
Formação Serra
Geral

Reflorestamentos e
pastagem

Campos
Novos/
Curitibanos,
SC

Suave
ondulado a
ondulado

1000

Basalto da
Formação Serra
Geral

Agricultura e
reflorestamentos

850

Basalto da
Formação Serra
Geral com
contribuição de
material coluvial

Pastagens e áreas
remanescentes de
Floresta Ombrófila
Mista
Gramíneas,
principalmente
Andropogon lateralis
Nees (capim-caninha).

Cambissolo
Húmico
Distroférrico
típico
Latossolo
Vermelho
Distrófico
retrático
Nitossolo
Vermelho
Distroférrico
típico

São José do
Cerrito, SC

Suave
ondulado

Neossolo
Litólico
distrófico

Lages, SC

Plano a
suave
ondulado

925

Folhelhos da
Formação Teresina

Neossolo
Litólico
Distroúmbrico
típico

Lages/
Bocaina do
Sul, SC

Ondulado a
forteondulado

890

Arenitos e siltitos
da Formação Rio
do Rasto

Pastagens, fruticultura
e reflorestamentos

Neossolo
Regolítico
distrófico

Rancho
Queimado/
Alfredo
Wagner, SC

Forteondulado

900

Contribuição de
material coluvial

Pastagens e áreas
remanescentes de
Floresta Ombrófila
Mista

1350

Riodacitos da
Formação Serra
Geral com acúmulo
de material
orgânico

Pastagem nativa

Organossolo
Fólico Sáprico
cambissólico

Bom Jardim
da Serra, SC

Suave
ondulado
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Vertissolo
Ebânico Órtico
chernossólico

Santana do
Livramento/
Quaraí, RS

Plano a
ondulado

150

Basalto da
Formação Serra
Geral

Pastagem nativa

DISCUSSÃO
O Museu tem grande importância na conscientização dos visitantes por meio de
explanações sobre os diferentes tipos de solos, fatores de formação, características,
possibilitando uma discussão sobre os principais usos e limitações desses solos. Os materiais
utilizados são entendidos como recursos facilitadores da relação ensino/aprendizagem
(PERUSI et al. 2012, COSTA et al., 2015).
O estudo desenvolvido por Muggler et al. (2006) destaca a essencialidade da educação
em solos em trazer o significado da importância do solo à vida das pessoas e, portanto, da
necessidade da sua conservação e do seu uso e ocupação sustentáveis. A disseminação de
informações sobre o papel que o solo desempenha e sua importância para vida humana, são
condições fundamentais para garantia de um meio ambiente sadio e sustentável (SILVA;
RIBEIRO, 2004; DIAS et al., 2017).

CONCLUSÃO
A utilização dos monólitos como ferramenta didática no ensino de solos facilita o
conhecimento além de possibilitar o estabelecimento de relações entre teoria e prática, na
perspectiva de que o saber se constrói e se reconstrói ao longo da vida.
Os monólitos de solos são eficientes instrumentos metodológicos na educação ambiental
para alunos de ensino superior e professores. A ampla variabilidade de solos existente no Museu
de Solos facilita o contato de visitantes e estudantes aos diferentes solos, principalmente aqueles
existentes na região do Planalto Catarinense, os quais estão localizados muitas vezes em áreas
de difícil acesso, o que inviabilizaria sua visita in situ. O presento estudo contribui na educação
ambiental por facilitar o ensino de solos e conscientizar as pessoas da importância da
conservação deste recurso natural.
.

489

REFERÊNCIAS
COSTA, C. J. S. et al. Educação ambiental como instrumento de gestão nos distritos dos
mecânicos em Campina Grande, Estado da Paraíba, Brasil. Gaia Scientia, v.9, n.1, p. 7-16,
2015.
DIAS, G.K.; SUZUKI, L.E.A.; DIAS, L.C. O ensino de solos no curso de licenciatura em
geografia: Análise curricular do extremo sul do Rio Grande do Sul. In: XVII Simpósio
Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Anais...Campinas, p.3603-3613, 2017.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, Centro
Nacional de Pesquisa em Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro:
EMBRAPA, 5ª ed. 2018. 590 p.
FALCONI, S. Produção de material didático para o ensino de solos. (Dissertação de
Mestrado), Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2004, 125f.
LIMA, V. C; LIMA, M. R.; MELO, V. F. (Eds.) O solo no meio ambiente: abordagem para
professores do ensino fundamental e médio e alunos do ensino médio. Curitiba: UFPA,
Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, 2007. 130 p.
MUGGLER, C. C.; SOBRINHO, F. A. P.; MACHADO, V. A. Educação em solos:
princípios, teoria e métodos. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 30, n.4, p. 733-740,
2006.
PEDRON, F. A.; DALMOLIN, R. S. D. Procedimentos para confecção de monólitos de solo,
Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2009. 32 p.
PERUSI, M.C.; SENA, C.C.R.G. Educação em solos, educação ambiental inclusiva e
formação continuada de professores: múltiplos aspectos do saber geográfico. Entre-Lugar, n.
6, p. 153-164, 2012.
SILVA, A.C.; RIBEIRO, A.L.S. A disciplina pedologia ministrada nos cursos de geografia
em diversas cidades maranhenses por meio do PROCAD. Geografia, v. 13, n. 1, p. 143-150,
2004.

490

MULHERES MÉDICAS E AS DIMENSÕES DE EMPODERAMENTO
Talita Granemann Mello1, Cristina Keiko Yamaguchi1, Stéfano Frizzo Stefenon1
1

Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, Lages, SC.

*Av. Castelo Branco, 107, Bairro Universitário, (49) 99919-4904, criskyamaguchi@gmail.com

RESUMO
Até a década de 1960, a medicina no Brasil era exercida majoritariamente por homens. Nas
últimas décadas, tem se rompido o hiato de gênero que durante séculos, cerceou a entrada das
mulheres na profissão médica. Nesse contexto, essa pesquisa objetivou compreender o nível de
empoderamento das médicas que atuam na Serra Catarinense. Os procedimentos metodológicos
adotados foram: pesquisa descritiva, estudo de caso, com abordagem qualitativa. A pesquisa
foi realizada com 15 médicas que atuam na Serra Catarinense. Foi utilizado na entrevista, um
questionário com roteiro semiestruturado, contemplando as dimensões de empoderamento
individual, relacional e coletiva. Buscou-se conhecer os principais desafios enfrentados pela
mulher na área da saúde, que atuam em diferentes espaços na sociedade, gerando repercussão
na organização e dinâmica do trabalho. Os resultados apontam que houve destaque para a
dimensão individual e relacional, as entrevistadas apontaram fortemente os seguintes objetivos:
(1) ser referência na área de atuação; (2) ser reconhecida pelo trabalho que executa, (3) ser ética
e útil para a sociedade; (4) alcançar novos patamares na carreira; (5) ter muitos pacientes; (6)
ter poder de aquisição de bens materiais; (7) descobrir o seu propósito na vida dentro da
profissão e evoluir como ser humano; (8) ocupar cargos importantes; (9) trabalhar no que ama.
Os resultados mostram que a atuação na docência no ensino superior contribui para melhorar o
seu empoderamento, quando seis médicas afirmam que se sentem referência pelo seu exemplo
profissional para futuras médicas.
Palavras-chave: Mulheres médicas. Empoderamento. Carreira.

MEDICAL WOMEN AND EMPOWERMENT DIMENSIONS

ABSTRACT
Until the 1960s, mostly men practiced medicine in Brazil. In the last decades, the gender gap
has been broken, which for centuries has curtailed the entry of women into the medical
profession. In this context, this research aimed to understand the level of empowerment of the
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female doctors working in the Mountain Range of Santa Catarina state. The methodological
procedures adopted were descriptive research, case study, with qualitative approach. The
research was conducted with 15 female doctors who work in the Mountain Range of Santa
Catarina state. The study used a semi-structured questionnaire, contemplating the dimensions
of individual, relational and collective empowerment. The study sought to know the main
challenges faced by women in the health area, which work in different spaces in society and
generate repercussion in the organization and work dynamics. Results show a highlight in
individual and relational dimensions. The interviewees strongly identified the following
objectives: (1) being a reference in the area of performance; (2) being recognized for the work
they perform; (3) being ethical and useful to society; (4) reaching new career heights; (5) having
many patients; (6) having purchasing power to acquire material goods; (7) discovering their
purpose in life within the profession and evolve as a human being; (8) hold important positions;
(9) work on what you love. Results show that teaching in higher education contributes to
improving their empowerment when six of the 15 researched female doctors state that see
themselves as a reference by your professional example for future female doctors.
Keywords: Female doctors, empowerment, career.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, tem se rompido o hiato de gênero que durante séculos, cerceou a
entrada das mulheres na profissão médica. De uma profissão basicamente dominada pelos
homens, a medicina passa a ser uma profissão onde um número maior de novos médicos
licenciados são mulheres (ÁVILA, 2014).
A discriminação encontra-se enraizadas na cultura médica e fazem com que homens e
mulheres não estejam em situação de igualdade. A diferença de gênero apresenta-se por meio
de barreiras (diretas e indiretas) que impedem as mulheres de ascender na carreira em condições
de igualdade com os homens e reproduzem espaços de formação demarcados por sexo
(HIRATA; KERGOAT, 2003).
A palavra empoderamento é a tradução do termo inglês, denota no processo de ganhar
poder para lutar e defender seus direitos. No caso das mulheres, o empoderamento encontra-se
alicerçada em alcançar a igualdade e oportunidades, por meio da emancipação, de ter escolhas
sobre sua vida, escolher onde deseja trabalhar, com quem deseja construir uma família etc. O
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empoderamento não é exclusivamente social ou exógeno, não se trata da independência de
agentes externos ou autores, ou seja, as variáveis da sociedade podem influenciar ou
impulsionar na formação da mulher nos processos de poder (SOUZA; MELO 2009).
Nesse contexto, esse estudo justifica-se pela relevância em compreender as dimensões
de empoderamento das médicas que atuam na Serra Catarinense.

METODOLOGIA
Visando compreender o processo de empoderamento das profissionais médicas na Serra
Catarinense, os procedimentos metodológicos adotados foram:
Quadro 1 – Procedimentos metodológicos
Quanto à natureza/ Meio de investigação
Abordagem
Tipo de pesquisa quanto aos objetivos
Técnica de coleta de dados
Técnica de análise de dados

Pesquisa de campo
Qualitativa
Descritiva
Entrevista roteiro semiestruturado
Dimensões de Empoderamento: Individual, Relacional e
Coletiva

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

A revisão da literatura trouxe maior compreensão do conteúdo das dimensões, baseados
em Rowlands (1995,1997), e foram sistematizadas três dimensões de empoderamento para
realizar a análise dos dados.
Quadro 2 - Dimensões do empoderamento adotadas para a análise dos dados
Dimensão
Individual

Descrição
Neste nível surge a percepção da posição desprivilegiada, e a partir disso, iniciam-se novos
comportamentos e processos para o desenvolvimento de autoconfiança, autonomia,
independência, e liberdade, buscando a reversão das implicações resultantes da opressão
internalizada e influenciar e modificar o direcionamento das ações que lhe diz respeito.
Relacional
Implica o envolvimento e participação de todos os relacionamentos, influências sociais e
alianças estabelecidas que servissem de base para a construção do empoderamento do indivíduo,
assim como a capacidade do indivíduo de influenciar e negociar com tais elementos para que se
possa atingir o empoderamento.
Coletivo
O momento e que o indivíduo acredita que pode contribuir para a sociedade (individualmente
ou juntamente com outros grupos) e se sente responsável pela melhoria coletiva. A partir disso,
passa trabalhar para estender, compartilhar e participar de ações de melhorias, estratégias e
responsabilização no panorama da sociedade na qual está inserido.
Fonte: Elaborado com base em Rowlands (1995,1997), Horochovski (2006), Mageste, Melo e Ckagnazaroff
(2008), Kleba e Wendausen (2009)

Com relação ao local da pesquisa, será realizada uma pesquisa de campo com um grupo
de mulheres que atuam como médicas na Serra Catarinense.
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Fez se necessário a apropriação dos conhecimentos referentes ao processo de
empoderamento da mulher. Assim, na busca de soluções, foi realizado o levantamento
bibliográfico sobre a participação feminina nas esferas social, educacional e profissional, a fim
de construir um questionário apropriado aos objetivos desta pesquisa para a área médica.
Foram consideradas para essa amostra, as 15 mulheres que atuam em Lages como
médicas, correspondendo a 75% da amostra, visto que, cinco médicas que foram convidadas e
não participaram da entrevista. A técnica de abordagem escolhida foi qualitativa e o objetivo
descritivo. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado, mantendo o
sigilo da identidade das respondentes, não sendo necessário que se identificassem.
A aplicação da entrevista foi organizado em quatro blocos de questões, sendo os dois
primeiros objetivos ou de múltipla escolha e os dois últimos, discursivos: 1 o bloco): perfil da
entrevistada, destinado a caracterizar as integrantes da amostra segundo idade, estado civil,
maternidade, especialização, meios de aprendizado sobre gerência e aquisição de novos
conhecimentos; 2o bloco): sobre tempo de atuação no mercado e gerência de clínica ou
consultório, caso atuassem nesse ambiente de trabalho; 3 o bloco): questões sobre bem-estar,
sucesso profissional, reconhecimento, ascensão profissional e processos decisórios; e 4o bloco):
conclui com uma sugestão, a partir da experiência própria, para as jovens médicas se
empoderarem no mercado de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo buscou contribuir apresentando um panorama do empoderamento da
mulher médica da Serra Catarinense. Além da identificação do perfil das profissionais médicas
da Serra Catarinense, sobre os níveis de aprendizagem e empoderamento profissional. Esse
último é relevante tendo em vista que a mulher começa a atuar em diferentes espaços na
sociedade, tendo repercussão na organização e na dinâmica do trabalho.
Quadro 1 – Áreas de atuação das médicas respondentes:
Área de atuação
Medicina da Família e Comunidade
Pediatria
Oncologia
Dermatologia
Ginecologia e Obstetrícia
Medicina do Trabalho
TOTAL
Fonte: dados da pesquisa

Quantidade
06
2
1
2
3
1
15
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Constatou-se que o empoderamento feminino das médicas entrevistadas foi fruto de
algumas ações, como: potencializar sua capacidade individual e coletiva, se destacar no meio
em que atua, superar as diferenciais no ambiente de trabalho e de seus pacientes, abertura de
oportunidade profissional, buscar seu sonho, compartilhar experiência, apoio a iniciativas que
empoderam outras mulheres e valorizar as profissionais com quem atua (FESTE, ANDERSON,
1995; OAKLEY, CLAYTON, 2003; ÁVILA, 2007; LISBOA, 2008).
Nessa pesquisa, as dimensões de empoderamento abordados por Rowlands (1995,1997),
Horochovski (2006), Mageste, Melo e Ckagnazaroff (2008), Kleba e Wendausen (2009),
destacou a dimensão individual, visto que, as entrevistadas apontaram fortemente os seguintes
objetivos: (1) ser referência na área de atuação; (2) ser reconhecida pelo trabalho que executa,
(3) ser ética e útil para a sociedade; (4) alcançar novos patamares na carreira; (5) ter muitos
pacientes; (6) ter poder de aquisição de bens materiais; (7) descobrir o seu propósito na vida
dentro da profissão e evoluir como ser humano; (8) ocupar cargos importantes; (9) trabalhar no
que ama.
As médicas afirmam que o grande desafio é lidar com a dupla jornada de trabalho e
relação com a família, nove médicas relataram dificuldade em conciliar devido à alta carga
horária, desgastando física e emocionalmente, e muitas vezes sacrificando tempo com a família
em nome da profissão. Quatro médicas relataram conseguir manter um bom equilíbrio entre
vida profissional e social, delegando funções, e duas médicas não responderam a essa questão.
Os resultados mostram que a atuação na docência no ensino superior contribui para
melhorar o seu empoderamento, quando seis médicas afirmam que se sentem referência pelo
seu exemplo profissional para futuras médicas.

CONCLUSÃO
Contatou-se que para grande número de médicas, a realização profissional está
vinculada ao reconhecimento que recebem dentro de suas áreas e uma dificuldade seria
conseguir equilibrar tempo de qualidade entre trabalho e família. Percebe-se também pouca
busca por cargos de chefia. A amostra mostrou-se bem amparada no apoio familiar e no
incentivo a independência financeira, além de bem atualizada.
Quanto as sugestões para empoderamento, priorizou-se a independência, persistência e
livre arbítrio. Isso denota uma dimensão individual de empoderamento, demonstrando o
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direcionamento de ações pautadas em desenvolvimento de autonomia, autoconfiança e
liberdade.
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RESUMO
A divisão de gênero do trabalho é uma prática existente desde os povos indígenas, que
distinguiam as atividades de acordo com o gênero. Em algumas tribos as mulheres tinham o
papel principal de plantar, colher, preparar a comida, cuidar dos filhos e fazer artesanatos, pois
na visão indígena, as mulheres possuíam aptidão para realizar estes tipos de tarefas. Em muitos
setores da economia, essa situação tem sido revertida, graças às lutas pelos direitos femininos.
Todavia este conceito persiste até os dias de hoje, ainda se observa uma distinção das tarefas
realizadas. Este artigo se ocupa de uma análise do trabalho feminino na produção de mudas em
viveiros florestais. Com o objetivo de atestar a teoria de que as mulheres protagonizam a
produção de mudas por tradicionalmente serem reconhecidas como mais atenciosas e delicadas
nas atividades que realizam, e caracterizar suas condições de trabalho no setor a fim de melhor
avaliar sua participação. Foram aplicados questionários em três viveiros produtores de mudas
florestais, localizados no município de Marituba, São Francisco e Redenção, ambos no estado
do Pará. Os questionários continham oito perguntas a respeito do setor produtivo de mudas no
viveiro. Podemos concluir que apesar dos avanços dos direitos do trabalho feminino, ainda há
desigualdade nas condições de trabalho e remuneração das mulheres que trabalham em viveiros
florestais.
Palavras-chave: Viveiros florestais; trabalho feminino; divisão sexual.

ABSTRACT
The Gender division of work travels back to early indian communities, which used to
distinguish activities according to gender. At some tribes, women played some important roles
such as to plant, to cook, to take care of children and to make handcraft because in the
indigenous overview the women were qualified to do this kind of activities. Even though the
evolution of female role has showed up as a rising idea, gender-rating concepts have prevailed
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amongst working environments. This article analyzes female position within production of
seedlings in nurseries. This article aims to prove that women turn out to be more skillful in this
kind of work because their average degree of attention and caring evaluating are known
traditionally and it also aims characterize their work conditions in this sector in order to improve
their participation. Questionnaires were applied to three nurseries seedlings producers located
in the municipality of Marituba, São Francisco and Redenção, both in the state of Pará. The
questionnaires contained eight questions regarding the productive sector of seedlings in the
nursery. We can conclude that despite advances in women's labor rights, there is still inequality
in the working conditions and remuneration of women working in forest nurseries.
Keywords: Nurseries; female labor; sexual division.

INTRODUÇÃO
É bastante comum uma divisão de trabalho entre homem e mulher. Nas sociedades
indígenas da Amazônia brasileira, a figura da mulher é, também, balizadora da economia
doméstica. Na etnia tikuna o trabalho das mulheres é visto como um fator de manutenção e
desenvolvimento social da economia doméstica, as atividades femininas é o ponto basilar da
organização do trabalho. A divisão sexual do trabalho e transpassada pelas relações simbólicas
e pelo corte de gênero (TORRES, 2005).
Apesar dos desafios impostos à mulher, que representam resquícios de uma sociedade
patriarcal, ela obteve um maior reconhecimento profissional e ingressou de forma determinante
no mercado de trabalho. Atualmente, quase não existem profissões masculinas e femininas, e
cada vez mais a mulher se destaca nos mais variados cargos.
Uma questão a se destacar é a intensidade e constância do crescimento da atividade feminina.
Nesse caso, os indicadores para o Brasil revelam que, no período de 1993 a 2005, a População
Economicamente Ativa feminina passou de 28 para 41,7 milhões, a taxa de atividade aumentou
de 47% para 53% e a porcentagem de mulheres no conjunto de trabalhadores foi de 39,6% para
43,5%. Isto significa que mais da metade da população feminina em idade ativa trabalhou ou
procurou trabalho em 2005, além, da ascensão da mesma no mercado de trabalho, tendo em
vista que na época estudada, mais de 40 em cada 100 trabalhadores eram do sexo feminino.
(BRUSCHINI, 2007)
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Destacando o meio rural uma das questões importantes que vem sendo colocada pelas
organizações de mulheres e pela economia feminista é a conquista de uma maior independência
econômica para as mulheres rurais, assim como já alcançado em grande parte pelas mulheres
urbanas. Os dados indicam que, apesar de alguns avanços, a pobreza e a invisibilidade
continuam marcando a inserção econômica das cerca de 15 milhões de mulheres que vivem no
campo brasileiro. (CINTRÃO; SILIPRANDI, 2006)
Por este motivo o artigo busca analisar a ascensão das mulheres em uma área do
mercado de trabalho, mais especificamente no setor agrícola, tendo em vista que sua
participação vem sendo essencial para plantação de mudas em viveiros florestais. Presume-se
que esta preferência tenha um porque especial, que virá a ser analisado.

METODOLOGIA
O presente trabalho irá estudar a participação das mulheres no cultivo de mudas em
viveiros florestais. Por este ser um serviço que requer de atenção e paciência para ser feito, a
utilização da mulher como mão de obra veio crescendo neste meio. Logo serão realizados
questionários em quatro viveiros diferentes para avaliar a participação feminina nesta área, se
realmente seu trabalho predomina e qual o seu diferencial para ser escolhida para trabalhar
nesse processo, além de analisar sua ascensão para outros segmentos do plantio.
Para levantamento de dados, foram realizadas visitas técnicas a três viveiros produtores
de mudas florestais, localizados nos municípios de Marituba, São Francisco e Redenção, ambos
no estado do Pará, onde foram aplicados questionários, que pretendem identificar e classificar
a participação das mulheres no cultivo de mudas em viveiros florestais.
Os questionários continham oito perguntas a respeito do setor produtivo de mudas no
viveiro, dentre elas, qual o quantitativo de pessoas trabalhando (especificando quantos do sexo
masculino e quantas do sexo feminino), nível de escolaridade dos trabalhadores, qual a carga
horaria de trabalho, a produção semanal, como os funcionários são remunerados, qual salário
mensal dos funcionários da área do viveiro, se há distinção entre a remuneração feminina e
masculina para os funcionários dos viveiros.
Após a coleta de dados, será realizada uma análise dos resultados, a fim de obter um
parâmetro comparativo entre os viveiros e visualizar se há distinção dos serviços realizados por
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mulheres e homens dentro do setor de produção de mudas no viveiro florestal, e caso exista,
quais os motivos que levam a essa diferenciação.

RESULTADOS
Das três empresas visitadas, duas delas trabalham apenas com mão de obra feminina
nos viveiros, sendo as empresas situadas nos municípios de São Francisco e Marituba, enquanto
que a empresa situada no município de Redenção, utiliza apenas mão de obra masculina. A
empresa localizada no município de São Francisco remunera suas funcionárias de acordo com
a sua produção, que de acordo com o responsável por responder o questionário, o valor recebido
é de R$ 0,70 por muda plantada. Os funcionários do viveiro localizado no município de
Marituba recebem um salário mínimo (R$ 788,00), enquanto que a empresa localizada no
município de Redenção remunera seus funcionários com um salário mínimo (R$ 788,00) e um
bônus de R$ 0,05 por muda plantada.

DISCUSSÃO
A partir desses resultados é possível concluir que a maioria dos funcionários que
trabalham em viveiros florestais são do sexo feminino, escolha essa feita de forma intencional,
visto que para os responsáveis nas empresas pesquisadas, consideram o trabalho feminino mais
minucioso e por essa razão mais eficiente.
Apesar desse fato, observa-se que a remuneração feminina apresenta menor em relação
à masculina, pois mesmo as funcionárias da empresa situada no município de Marituba, os quais
recebem um salário mínimo, estas não recebem a mesma bonificação por muda plantada que os
funcionários da empresa localizada no município de Redenção. Enquanto que as funcionárias
da empresa localizada no munícipio de São Francisco, recebem apenas o proporcional a cada
muda plantado, o que pode gerar instabilidade na renda dessas funcionárias.
De acordo com Teixeira (2008) A segregação tem importantes implicações para o
descompasso salarial entre homens e mulheres, assim como por oportunidades de promoção no
mercado de trabalho. Compreender as causas e consequências da segregação profissional é
decisivo para a formulação de políticas para o mercado de trabalho. As políticas de ação
afirmativa, por exemplo, podem ser interpretadas como uma tentativa de reduzir a segregação
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profissional e as políticas para igualar os salários podem ser vistas, em parte, como um esforço
para reduzir as diferenças de renda que a segregação pode causar.

CONCLUSÃO
Apesar dos grandes avanços em relação aos direitos de trabalhos femininos, observa-se
que ainda não existe um nível completo de igualdade nas condições de trabalho e remuneração
das mulheres que trabalham em viveiros florestais.
Conduto, o reconhecimento da mulher como protagonista no trabalho de produção de
mudas em viveiros florestais, apresenta um primeiro passo para a evolução dos direitos e
condições de trabalho das mulheres nesse setor e em todos os outros setores onde atuam.
Com mais pesquisas e estudos, pode-se chegar a um patamar maior de dados
relacionados ao setor, para que se possa reivindicar o incremento desses direitos femininos no
setor florestal.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a importância do saneamento básico para o meio
ambiente e para a saúde da população do bairro São Sebastiao na cidade de Lages/SC. Para tal
estudo realizou-se levantamento documental e revisões bibliográficas para comprovar a intima
relação entre o saneamento básico, meio ambiente e saúde da população. O acesso aos serviços
de saneamento básico é um problema na cidade pois uma grande parte da população continua
sem ter os serviços de saneamento, com reflexo no meio ambiente e na qualidade de vida da
população. Este estudo possibilitou identificar possíveis soluções para os problemas que a falta
de saneamento básico traz e demostrar como o saneamento básico e fundamental para o meio
ambiente e para a melhoria das condições de vida da população. Dentre os resultados obtidos,
destacamos que 23% dos moradores descartam seus dejetos diretamente no rio, sem qualquer
tipo de tratamento o que prejudica o rio e todo o meio ambiente.
Palavras-chave: Saneamento básico. Meio ambiente. Saúde.

BASIC SANITATION AND ITS IMPORTANCE FOR HEALTH IN THE
MUNICIPALITY OF LAGES/SC

ABSTRACT
The present study aims to evaluate the importance of basic sanitation for the environment and
the health of the population of the São Sebastião neighborhood in the city of Lages/SC. For this
study a documentary survey and bibliographical revisions were carried out to prove the close
relationship between basic sanitation, environment and health of the population. Access to basic
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sanitation services is a problem in the city. A large part of the population still does not have
sanitation services, reflecting the environment and the quality of life of the population. This
study made it possible to identify possible solutions to the problems that the lack of basic
sanitation brings and demonstrate as basic sanitation and fundamental for the environment and
for

the

improvement

of

the

living

conditions

of

the

population.

Among the results obtained, we highlight that 23% of the residents discard their waste directly
in the river, without any type of treatment that damages the river and the whole environment
Keywords: Basic sanitation. Environment. Health.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema o saneamento básico. O saneamento básico é um
conjunto de medidas que visa à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do
meio ambiente. Estas melhorias acontecem através de vários serviços oferecidos a população
tais como o abastecimento de água, a coleta do lixo e o serviço de esgoto.
Muitos motivos levam ao estudo sobre saneamento básico, pois a falta do mesmo é um
grave problema que afeta a população. Tendo em vista o problema que a falta de saneamento
básico traz as pessoas fica evidente a importância desta pesquisa.
A pesquisa tem como objetivo geral avaliar a importância do saneamento básico para o
bairro São Sebastião na cidade de Lages/SC. Tem como objetivos específicos a intenção de
identificar possíveis soluções para os problemas que a falta de saneamento traz, enumerar os
riscos ambientais quanto à proliferação de doenças e descrever os principais problemas de
saneamento básico da população do bairro.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada para coleta dos dados foi uma pesquisa qualitativa, com fontes
primárias para a análise dos dados coletados e fontes secundárias para a composição do
referencial teórico. Foram utilizadas pesquisas com materiais bibliográficos, documentais e
pesquisa de campo.
Esta pesquisa realizou-se no bairro São Sebastião município de Lages no estado de Santa
Catarina. O bairro atualmente conta com uma população estimada de 828 habitantes (IBGE,
2011).
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A partir de um prévio projeto, conhecendo o bairro São Sebastiao por trabalhar há 10
anos como ACS (agentes comunitárias de saúde) e tendo um conhecimento das famílias, foram
utilizadas para pesquisa as fichas de cadastramento dos domicílios da população onde se tem o
registro de informações básicas para que a pessoa possa utilizar os serviços da Unidade Básica
de Saúde (UBS) do bairro.
Estas fichas são preenchidas na casa da pessoa durante uma visita domiciliar, esta função
é realizada pelas ACS. As fichas são fornecidas pelo Ministério da Saúde são fichas do e-SUS,
e são compostas com informações básicas da residência da pessoa como: se a residência está
em área urbana ou rural, situação da moradia, tipo do domicilio, tipo do acesso ao domicilio,
tipo do material usado para construção da residência, qual é o tipo do abastecimento de água,
qual tipo de esgoto e utilizado, o destino do lixo, como e a água para o consumo e se tem animais
da residência e quais.
O período para se realizar o cadastramento de todas as residências do bairro que são em
torno de 325 casas em aproximadamente 45 dias, este cadastramento perpassou o ano de 2016
no mês de setembro, mas os dados são atualizados todos os meses durante a visita do ACS na
residência ou sempre que necessário.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 SANEAMENTO BÁSICO
Saneamento básico é um conjunto de ações, abastecimento de água potável, coleta e
tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de águas pluviais e coleta e destino adequado do
lixo.
No Brasil, o saneamento básico é definido pela Lei nº. 11.445/2007, sendo um direito
assegurado pela Constituição a partir de investimentos públicos na área, de modo que todos
tenham acesso a ele. Entretanto uma grande parcela da população não usufrui do serviço, a falta
de saneamento básico no Brasil expõe a população a vários riscos à saúde humana. A Lei nº
11.445/2007 da Política Nacional de Saneamento Básico, também estabelece que cada
município deve elaborar um Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento de
planejamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico (SOUZA, 2002).
De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para
o saneamento básico, em seu artigo 2º, considera-se saneamento básico:
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a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo tratamento
e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
(BRASIL, 2007, p. 2).

O saneamento básico é fundamental para o bem-estar do ser humano, promove o
controle da saúde pública, elimina fatores de risco a saúde, melhora a vida da população de uma
cidade, aumenta as condições sociais e ambientais favoráveis a uma sobrevivência (SOUZA,
2002).

3.2 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Segundo a NBR 9.648 (ABNT, 1986) esgoto sanitário é o despejo líquido constituído de
esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária.
O esgoto doméstico é basicamente todo lixo produzido utilizando água, os dejetos do
sanitário, da pia da cozinha, a água utilizada pra tomar banho e demais torneiras e ralos
distribuídos pela casa. Este esgoto é formado por 99% água e 1% de resíduos sólidos, neste
esgoto possuem vários organismos vivos nocivos à saúde humana e animal, estes organismos
vivos vão parar nos rios e mares poluindo o meio ambiente. O esgoto industrial é formado por
resíduos das indústrias. O esgoto pluvial é a água da chuva que é coletada pelas bocas coletoras
e direcionada para as galerias pluviais, que levam a água até os rios, lagos e mares.
O esgoto sem destino adequado e sem nenhum tipo de tratamento é extremamente
prejudicial ao meio ambiente e põe em risco a saúde da população. Dacach (1990, p. 96) diz
que o esgoto quando lançado “[...] diretamente à superfície do terreno ou em cursos d’água,
sem nenhum controle sanitário, é tão condenável como o uso da privada sobre o terreno ou
sobre uma vala de irrigação.” Existe uma grande deficiência no tratamento e destino do esgoto,
esta realidade é ainda mais evidente em áreas mais pobres ou menos favorecidas.
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O esgoto coletado e tratado compreende as atividades de infraestrutura e instalações para
a coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as
ligações nas residências até o seu lançamento final no meio ambiente. (BRASIL, 2007).

3.3 SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE
A falta do saneamento básico prejudica a saúde da população, são inúmeros os
problemas que a falta do serviço pode causar. Além de causar danos à saúde, ainda acarreta
grandes custos ao governo. Segundo a Fundação Nacional de Saúde FUNASA (2006), para
cada um R$1,00 investido na área de saneamento, R$4,00 são economizados aos cofres públicos
no setor de medicina curativa.
Em um ambiente poluído são inúmeras as doenças que este ambiente pode proporcionar.
Epidemias de dengue, cólera, disenteria, rota vírus, hepatite A, amebíase, giardíase,
esquistossomose, leptospirose, dentre muitas outras doenças que podem ser contraídas no meio
do lixo, do esgoto e das águas poluídas.
O saneamento básico é indispensável para a vida, ele é uma das mais eficazes medidas
para a melhoria da saúde da população, o seu grande potencial está na capacidade de prevenir
doenças. Um sistema de abastecimento de água adequado, coleta e tratamento do esgoto e coleta
do lixo regularmente proporciona qualidade de a população.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico apresentamos alguns resultados obtidos com a pesquisa e uma breve
discussão. A primeira pergunta questionava qual é o tipo de abastecimento de água na
residência e de acordo com a pesquisa 100% da população do bairro tem o seu abastecimento
de água totalmente por rede encanada até a sua residência.
O abastecimento de água potável para a população é um serviço indispensável do
saneamento básico porque a água é utilizada no preparo de alimentos, na hidratação, possibilita
a higienização de ambientes entre outros usos (SOUZA, 2002).
Na segunda pergunta buscamos saber qual a destinação dos resíduos sólidos do bairro,
sendo que obtivemos a resposta de que 100% das residências têm seu lixo coletado pela empresa
contratada pelo poder público que destina os resíduos integralmente ao aterro sanitário.
O Gráfico 1 apresenta a forma de escoamento do esgoto:

507

Gráfico 1 – Qual a forma de escoamento do esgoto
PERGUNTA 3
0%
10%

Rede coletora de esgoto

31%
23%

Fossa septica
Direto para um rio,lago ou mar
Ceu aberto

36%

Fossa rudimentar

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos pelos próprios pesquisadores (2019).

No gráfico 1 observa-se uma variação nos dados coletados, onde a questão é qual o
destino do esgoto pode-se dizer que 31% das residências do bairro utilizam a rede coletora de
esgoto para o destino do esgoto mesmo que este sistema não disponha de estação de tratamento
da matéria esgotada.
Sobre a utilização de fossa séptica 36% das residências possuem este tipo de fossa esta
fossa tem um sistema de tratamento de esgoto sanitário que ocorre em domicílios é uma unidade
que atua química e fisicamente nos dejetos (ALVES, 2014).
A fossa rudimentar ainda é bastante utiliza na área pesquisada, pois 10% das casas
utiliza este método para o destino de seu esgoto. A fossa rudimentar é um buraco na terra que
recebe todos os dejetos sem nenhum tipo de tratamento. Este tipo de fossa permite que seu
conteúdo infiltre contaminando o solo e lençol freático, podendo disseminar doenças.
O despejo do esgoto sem tratamento algum no rio também é utilizado pela população
que reside na área pesquisada, 23% das residências utilizam este método para o destino final de
seu esgoto. Isso é um sério problema ambiental, social e de saúde.

5. CONCLUSÕES
Como base nos dados coletados através da pesquisa pode-se perceber que no bairro onde
se realizou a pesquisa, apesar de haver água encanada e o recolhimento dos resíduos sólidos,
ainda há problemas com o saneamento básico.
O maior problema está na destinação do esgoto, no bairro não existe um sistema de
tratamento do esgoto sanitário, as casas tem um sistema individual que lança os seus efluentes
em fossas sépticas rudimentares ou direto ao rio/córrego.
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Esta pesquisa remete a reflexão sobre o saneamento básico, de suma importância para
a sociedade, após a reflexão nota-se que é necessário realizar ações voltadas à educação
ambiental que envolva a comunidade, visando orientar as pessoas sobre os benefícios que o
saneamento básico traz para o meio ambiente e a saúde.
Para que se tenha essa melhoria na vida da população também é necessário que a
prefeitura realize mais investimentos no saneamento básico, crie projetos para a ampliação
deste serviço por toda a cidade tendo um retorno positivo no meio ambiente e saúde da
população.
Por fim, é necessário também que a sociedade tenha mais clareza da importância do
saneamento básico para as suas vidas, para que possam cobrar da prefeitura uma solução para
este problema tendo em vista o seu direito a saúde e bem-estar e também o equilíbrio do meio
ambiente.
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RESUMO
A ocupação humana relacionado com a urbanização faz crescer a degradação do meio ambiente,
desse modo a urbanização traz mudanças e impactos ao meio ambiente, ao ser humano, a
economia e a vida social. Desse modo o objetivo do presente estudo é descrever a interação da
ocupação humana em áreas de preservação permanente e suas implicações com a saúde
humana. A metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo foi o método de observação
livre, o registro de campo se deu em forma de anotações de campo que seguiam o roteiro de
visita pré-estabelecido relacionados com os objetivos da visita e registros foram fotográficos.
A observação foi realizada no dia 06/04/2019, no período matutino. Desse modo os indicadores
levantados na observação livre da visita juntamente com o estudo da imagem revelam que a
relação entre a ocupação humana irregular tendo em vista a contaminação ambiental são
diretamente proporcionais sobre a saúde humana. Conclui-se que as ocupações humanas em
áreas de preservação ambiental estão em vasta expansão.
Palavras-chave: ocupação humana, áreas de preservação permanente, saúde

ABSTRACT
The human occupation related to urbanization increases the degradation of the environment, so
urbanization brings changes and impacts to the environment, to the human being, the economy
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and social life. Thus the objective of the present study is to describe the interaction of human
occupation in areas of permanent preservation and its implications for human health. The
methodology adopted for the development of the study was the method of free observation, the
field record was given in the form of field notes that followed the pre-established visit script
related to the objectives of the visit and photographic records. The observation was made on
04/04/2019, in the morning. In this way the indicators raised in the free observation of the visit
together with the study of the image reveal that the relation between the irregular human
occupation in view of the environmental contamination are directly proportional on the human
health. It is concluded that human occupations in areas of environmental preservation are in
great expansion.
Keywords: human occupation, areas of permanent preservation, health

INTRODUÇÃO
O aumento da urbanização e de habitantes nas áreas urbanas faz crescer a degradação
do meio ambiente, desse modo a urbanização traz mudanças e impactos ao meio ambiente, ao
ser humano, a economia e a vida social.Por vezes a ocupação humana se dá em áreas de
preservação permanente (APP) decorrente ao grande crescimento populacional, as condições
de vida precária resultam em populações que invadem essas áreas de conservação, sendo
responsáveis pelo agravamento de problemas relacionados à ocupação desordenada de APP,
gerando risco tanto ambientais quanto de saúde pública (NOGUEIRA; SANSON; PESSOA,
2007).
A ocupação desordenada do solo expõe uma diversidade de problemas. Andreoli et al.,
(2003), classificam como: 1. Alteração do regime de produção: a impermeabilização do solo
impede a infiltração da água, acentuando os problemas da erosão urbana e aumentando os picos
de cheia, por outro lado, a minimização da recarga nos solos, reduz a disponibilidade de água
nos períodos de baixa precipitação. 2 Ausência de infraestrutura básica: a falta de coleta e
tratamento de esgotos e a disposição inadequada de resíduos leva contaminantes aos rios, que
têm a qualidade da água comprometida, o que dificulta a potabilização da água. 3 Desperdício:
diferentes usos da água associados ao baixo custo e a disponibilidade aparentemente abundante
torna o recurso natural de uso mais negligente, mal administrado e desperdiçado pelo homem
(ANDREOLI et al., 2013).
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Nota-se também que a urbanização tem sido um fator determinante para a mudança do
perfil epidemiológico e da situação de Saúde, especialmente nas grandes cidades, em que as
condições de vida vêm se deteriorando, seja pelo resultado direto da poluição e/ou ocupação
pela industrialização, ou pela pressão demográfica sobre o Meio Ambiente, ou ainda pelas
grandes desigualdades sociais, ampliadas em meio aos dois processos citados (ANDRADE,
2014). Desse modo o objetivo do presente estudo é descrever a interação da ocupação humana
em áreas de preservação permanente e suas implicações com a saúde humana.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo foi o método de observação
livre, sendo uma das técnicas que privilegia a abordagem qualitativa da pesquisa cientifica, a
observação pode ser de forma estruturada ou padronizada a partir de um roteiro que segue duas
situações, uma amostragem de tempo e outra de uma anotação de campo ou registro de campo
(TRIVIÑOS, 2003).
Desse modo a observação livre para o presente estudo se deu através de uma saída de
campo prevista no curso de mestrado em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto
Catarinense – UNIPLAC, nas áreas de abrangência do sistema integrado Aquífero
Guarani/Serra Geral, localizado no entorno e na área urbana do município de Lages, tendo está
visita técnica como objetivo relação homem com meio ambiente.
O registro de campo se deu em forma de anotações de campo que seguiam o roteiro de
visita pré-estabelecido relacionados com os objetivos da visita e registros foram fotográficos,
sendo realizado aproximadamente 230 fotos. A observação foi realizada no dia 06/04/2019, no
período matutino.
Após análise minuciosa das fotos e dos registros de campo relacionadas com o objetivo
da visita, levando em consideração os objetivos propostos pelo trabalho foi selecionada uma
foto, a qual foi é do arquivo pessoal das autoras, realizada no dia 06/04/2019.
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RESULTADOS
A foto selecionada é apresentada abaixo, foi realizada em uma área próxima de
abrangência do sistema integrado Aquífero Guarani/Serra Geral, com inclusive afloramento do
aquífero Guarani.
Figura 1 – Ocupação do Solo em Área do Aquífero Guarani

Fonte: Renata Meurer Tausendfreund Laidens (2019)

O município de Lages, tem uma particularidade importante por abarcar parte do segundo
maior aquífero do mundo, o Aquífero Guarani. No planalto serrano, especialmente nos
municípios de Urubici, Painel, Lages, São José do Cerrito, Correia Pinto e Ponte Alta, ocorrem
áreas de afloramento com recarga direta do Aquífero Guarani, a ocorrência de afloramento
acontece na área oeste do município de Lages, inclusive no perímetro urbano (LUNARDI,
2018).
O registro fotográfico (Imagem 01), representa um dos principais problemas
socioambientais relacionados à urbanização e a formação de núcleos de ocupação irregular por
famílias de baixa renda. Essas famílias acabam estabelecendo-se em áreas que, de maneira
geral, são ilegalmente inadequadas para a ocupação humana e não interessam ao mercado
imobiliário — encostas íngremes, topos de morros, beiras de cursos e corpos d’água, áreas
alagadiças, dentre outras.
Além disso, muitas vezes, de uso legalmente restrito ou proibido, pois coincidem com
as Áreas de Preservação Permanente (APP), que são protegidas por lei (Lei Federal nº
12.651/2011). O principal objetivo desse instituto legal é preservar os recursos hídricos, a fauna
e flora e o bem-estar das populações humanas.
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A imagem ilustra a construção de uma residência, sobre o córrego Ipiranga, córrego esse
que possui uma chance grande de levar contaminações para o sub-solo, devido ao arenito
exposto no local, sendo este uma rocha porosa, considerando que no local estão implantadas
nas partes mais baixas as áreas verdes, fazendo limite com a borda do córrego Ipiranga
(CARSTEN, 2007). Na discussão abordaremos três registros fotográficos que ilustram o mesmo
local, em datas diferentes.
Desse modo os indicadores levantados na observação livre da visita juntamente com o
estudo da imagem revelam que a relação entre a ocupação humana irregular tendo em vista a
contaminação ambiental são diretamente proporcionais sobre a saúde humana.

DISCUSSÃO
Registro fotográfico realizado no bairro Santa Cândida, localizado no município de
Lages, surgiu na década de 70, em condições precárias de habitação, sem energia elétrica muito
menos saneamento básico. Atualmente com a urbanização, o aumento populacional, e a
escassez de moradias torna-se um problema para o município, pois eleva o número de casas
irregulares.
O presente bairro vem crescendo sem a mínima condição de infraestrutura, pois não há
saneamento básico, ruas sem calçamento, esgotos a céu aberto, e grande índice de resíduos
descartados em incorretamente. Ocasionando degradação ao meio ambiente e risco a saúde
pública, provocando doenças devido à água contaminada (PUCCI, 2014). Conforme dados do
IBGE (2010) 84.9% das residências lageanas possuem esgotamento sanitário adequado,
contudo a possuem ainda um índice de 0.66 internações hospitalares por diarreia, sendo este
um índice elevado denotando carência da população a agua potável de qualidade.
Estima se que no Brasil mais de 3 milhões de famílias não tem acesso a água potável e
nem saneamento básico facilitando a transmissão de doenças, destacando-se como as principais
doenças, diarreia infecciosa, cólera, hepatite A, transmitida através de alimentos ou agua
contaminada, gastroenterite, infecção localizada no estomago ou intestino,

giardíase,

ocasionada pela ingestão de cistos, contato com moscas ou pela ingestão de água e alimentos
contaminados e verminose causada por parasitas (TELLES, 2011).
Do mesmo modo estas sentenças são relativamente proporcionais, ocupação humana em
locais impróprios, escassez de recurso, falta de planejamento, a falta de acesso a condições
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mínimas de saneamento, água potável, refletem em internações hospitalares desnecessárias e
impactos diretos sobre os indicadores de saúde. (PUCCI, 2014).
Além disso, destaca-se abaixo três registros fotográficos mostrando o mesmo local,
sendo o registro A ter sido retirado do Google, no ano de 2014, mostrando o local sem nenhuma
construção (CARSTEN, 2017). No registro B realizado por Carsten, 2017 para uma dissertação,
mostra que foi construída uma casa vermelha em cima do córrego, correndo grande risco de
ocorrer cheias no local em tempos de chuvas em grandes quantidades, e trazendo prejuízos à
saúde também. E na imagem C em 2019 mostra que estão realizando mais uma construção junto
à casa, aumentando o tamanho da mesma.
Figura 2 – Comparativo da Ocupação do Solo.

A

B

C

A: Fonte: Google maps 2014 acesso em 11/03/2017.
B: Fonte: Gastão Pericles Lopes Carsten, tirada em 25/fev./2017.
C: Fonte: Renata Meurer Tausendfreund Laidens, tirada em 06/abr./2019.

Isso nos mostra que ao invés de o local ter sido desapropriado para a preservação
ambiental da área, aconteceu o contrário os moradores do local estão aumentando a construção
em condições precárias, ocorrendo maior risco pois a construção nova também é em cima do
córrego, existindo risco de desabamento, pois cada vez mais está em risco o meio ambiente bem
como as pessoas pois é inapropriado para ocupação.

CONCLUSÃO
Conclui-se que as ocupações humanas em áreas de preservação ambiental estão em
vasta expansão, seja pela urbanização seja pela falta de políticas públicas de saúde adequadas
para tal, o fato é que s informações trazidas no presente artigo denotam a expansão deste
processo, além disso as bibliografias confirmam o aumento de afecções a saúde relacionados a
falta de acesso a água potável e a esgotamento sanitário adequado que culminam em influenciar
indicadores de saúde.Por destaca-se que é eminente a necessidade de ações voltadas para esta
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questão haja vista que nos últimos 5 anos nesta área de ocupação apresentada nas fotos houve
um aumento considerável, ou seja aumentou-se o processo de ocupação em áreas irregulares.
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RESUMO
Relata-se o caso de uma criança de 11 anos e 8 meses, diagnosticada, aos 6 meses de idade,
com Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, com 3,8cm no hemisfério esquerdo, região
do lobo frontal, com visível comprometimento da área de Broca. Consequentemente, teve como
comorbidade afasia, com prejuízo significativo no processamento auditivo, visto que não
respondia a sinais sonoros, não falava, tampouco compreendia o que escutava. A fim de
promover o desenvolvimento da linguagem, criou-se um protocolo terapêutico embasado na
ortografia e na execução de música. Aplicaram-se notas isoladas, arpejos e variações, com
solfejo das notas, para assim buscar a proximidade com o processo de comunicação. Executouse a terapêutica em um período de 8 meses, levando a criança a desenvolver a habilidade de
função mental da linguagem, objetivo proposto pelo protocolo. Atualmente cursando o 7º ano
do Ensino Fundamental, com aprovação por mérito, a criança evidencia competência
comunicativa e nas habilidades de leitura e interpretação de textos.
Palavras-chave: Neurociência, música, linguagem

PATIENT WITH DIAGNOSIS OF AFASIA, CONSEQUENCE OF ISCHEMIC AVC,
TREATED THROUGH MUSIC

ABSTRACT
The reported case is of a child with 11 years and 08 months. The same was diagnosed, at 06
months of age, with ischemic cerebral vascular accident (CVD), 3.8 cm, in the left hemisphere,
region of the frontal lobe, with visible impairment of the Broca´s area. Consequently, he had
comorbid Aphasia, with significant impairment in auditory processing, not responding to sound
signals, not speaking and not understanding what he was listening to. In order to promote the
development of language, a therapeutic protocol was created based on the spelling and
execution of the music. Isolated notes, arpeggios and variations were applied, solmizate the
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notes and thus seeking the proximity with the communication process. Therapy was performed
at an interval of 08 months, causing the child to attain the ability of the mental function of the
language, objective proposed with the protocol. Today is in the 6th grade, approved by merit,
reading, interpreting text and understand the intrinsic semantic process of communication.
Keywords: Neuroscience, music, language

INTRODUÇÃO
O caso apresentado sintetiza determinados diagnósticos crônicos, de prognóstico
negativo, e, no caso da afasia, sem um protocolo de tratamento específico. Consequentemente,
prejuízos para a qualidade de vida e para o gerenciamento de rotina seriam inevitáveis.
A Psicologia, tendo a Psicopatologia como uma de suas especialidades, fundamenta, em
sua semiologia, o contexto do funcionamento mental como alicerce para a saúde mental
(DALGALARRONDO, 2000). Assim, quando uma criança, no início de seu processo de
desenvolvimento, apresenta prejuízo em uma dessas habilidades, a possibilidade de alterações
e comprometimentos maiores pode ser evidenciada.
Logo, sob a perspectiva neurológica, o diagnóstico da criança – cujo caso é apresentado
neste estudo – seria de comprometimento do processamento da linguagem, bem como de algum
tipo de resolutividade, em virtude da região em que o AVC ocorreu: a área de Broca e periferia,
responsável pela produção e pela emissão da linguagem. Contudo, a música, em sua ortografia
e execução, produz no cérebro um segundo tipo de linguagem, no âmbito de uma semântica
flexível, plástica, no que diz respeito à sua interpretação. Ademais, desfaz-se o paradigma de
que o hemisfério direito seria o responsável pela música, uma vez que esta trafega em diferentes
áreas cerebrais e potencializa funções mentais distintas, incluindo a própria linguagem
(DIKESTEEN et al., 2018).
Desse modo, a partir da experiência como psicólogo especializado em Psicopatologia e
como Musicista, desenvolve-se, com esse aporte teórico interdisciplinar, um protocolo cuja
finalidade consiste em exercitar a função mental da linguagem tradicional através da música.
Por meio de sua aplicação diária, com o uso do instrumento musical violino, a criança passou
a articular, progressivamente, fones (unidades sonoras com valor linguístico, expressas, na
escrita, por letras), sílabas e palavras, até atingir competência na construção de frases simples
a complexas.
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METODOLOGIA
Protocolo terapêutico para “escutação”
Criou-se um protocolo musical progressivo, aplicado em um intervalo de 8 meses
consecutivos. Inicialmente, diferenciavam-se as notas, as quais eram tocadas e solfejadas.
Assim, em cada corda do violino (Mi, La, Ré e Sol), realizava-se a escala das sete notas
musicais, solfejando-as e aproximando cada uma delas de uma sílaba.
Em um segundo momento, executava-se a peça “Brilha, Brilha Estrelinha”, na qual cada
nota era solfejada, após estabelecer-se o ritmo. As notas tocadas e solfejadas eram utilizadas
para formar palavras, inicialmente articuladas em ondulações, reduzindo-as, gradativamente,
até alcançar a métrica da fala.
A análise dos dados valeu-se da realização de comparações em relação à resposta da
criança aos estímulos sonoros e à emissão da palavra falada, antes da aplicação do protocolo e
com o término de sua execução.

RESULTADOS
A princípio, quando estimulada ao som, a criança não apresentava nenhuma resposta
direta: não articulava quaisquer sílabas, tampouco palavras. No entanto, ao término das
atividades, verificaram-se reações sempre que o estímulo sonoro era produzido, bem como uma
comunicação verbal próxima ao esperado para a faixa etária.
No decorrer das primeiras semanas, começou a produzir fones (inicialmente vocálicos,
depois consonantais) e, progressivamente, a articular sílabas diversas, idênticas às solfejadas
em terapia (nível fonético-fonológico de análise linguística). Desdobrou-se essa capacidade
para a produção de palavras (domínio morfológico), até se alcançar a construção de frases (nível
sintático). Em 2019, a criança em análise frequenta o 7º ano do Ensino Fundamental
(anteriormente denominado “6ª série”), em escola regular, aprovada por mérito, e sem a
presença de um segundo professor.
Esse conjunto de habilidades, sob a perspectiva da Linguística, implica o domínio dos
mecanismos relativos aos diversos níveis de análise, inerentes ao processo comunicativo:
fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Assim, mais do que
desenvolver as habilidades de fala, escuta e processamento auditivo, a criança tornou-se
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competente comunicativamente, tendo em vista o pleno domínio da habilidade de interpretação
objetiva e subjetiva de textos verbais e não verbais (nível semântico-pragmático).

DISCUSSÃO
Ouvir é um processo que envolve elementos mecânicos, suas partes anatômicas que
captam e conduzem a vibração sonora para o cérebro interpretá-la nas áreas de Broca e de
Wernicke, realizando o processamento auditivo (GUYTON, 2006). Importante elemento para
a audição é o qualitativo, ou seja, a habilidade de construir uma compreensão sobre o estímulo
recebido, dando a este um significado emocional e cognitivo, associando à infinidade de
registros mnemônicos acomodados junto ao banco de memória que cada indivíduo possui,
possibilitando a análise e o entendimento do mundo externo e da subjetividade (PEREIRA,
REUS & MAGALHÃES, 2003). A comunicação é predominantemente falada; logo, o som é
parte constituinte do processamento auditivo, estabelecendo o padrão acima citado.
As Possibilidades da Música: Ao abordar as referências que definem o som e pontuar
sua dinâmica, é preciso reportar-se aos conceitos da Física, para a qual o som é vibração,
movimento da matéria que oscila em torno de um ponto de referência. Essa delimitação pode
ser conceituada como o espaço dinamizado e ocupado por uma estrutura viva. Há uma
amplitude para essa agitação, provocando um deslocamento do corpo. Como o processo de
mudança é contínuo e o repouso não é permanente, a repetição do afluxo – sua somatória –
permite uma completude que desencadeia certa frequência. Esta, do ponto de vista mecânico, é
uma grandeza ondulatória, provocada em um determinado intervalo de tempo. A alternância
ondulatória estende a ação do movimento, aumentando o espaço percorrido; uma constância
que age em um período, fase ou situação. No que se refere aos períodos, os fenômenos mais
conhecidos pela ciência são a luz e o som, especificando seu comprimento de onda (GOMES,
2019).
Nas últimas décadas, intensificaram-se os estudos relativos ao tema Neurociência e
Música. Nesse âmbito, a hipótese de que a música, por meio de suas emissões sonoras,
possibilita um novo paradigma para a plasticidade cerebral, vem sendo corroborada pela
literatura produzida por autores como MITHEN (2005), MANNES (2011), PERETZ &
ZATORRE (2003), NORTH & HARGREAVES (2008) e MORLEY (2013).
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CONCLUSÃO
Após a construção e a execução desse protocolo, pressupõe-se que a plasticidade
neurológica é de uma amplitude ainda não alcançada, em sua totalidade, pela ciência. Se o
homem, em si, apresenta uma capacidade imensurável, sua possibilidade de mutação e de
transformação talvez seja ainda maior.
Quanto à relação entre música e cérebro, as pesquisas, nas últimas décadas, vêm
apresentando uma série de alternativas e, principalmente, de inferências positivas à neuropatia
(HYDE, 2009). O caso aqui relatado deve oportunizar novas linhas de pesquisa, com a
ampliação não só dos processos terapêuticos e de seus respectivos resultados, mas também da
efetiva melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Perceber e – principalmente – responder
às semelhanças e às diferenças entre linguagem e música poderão abrir novas vertentes para a
compreensão da resposta humana.
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RESUMO
A disposição de resíduos sólidos urbanos está diretamente relacionada com aspectos sanitários
e de saúde pública, tornando-se um problema ambiental em potencial caso não gerenciado de
forma correta. Desde a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) este
tema tem sido amplamente discutido buscando-se o enfrentamento dos principais problemas
ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Esse
trabalho teve como objetivo descrever a situação da disposição final de resíduos sólidos urbanos
nos municípios do Rio Grande do Sul (RS). Os dados analisados foram obtidos no Panorama
dos Resíduos Sólidos no Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE) e pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do
Sul (PERS-RS). Os 497 municípios gaúchos encaminham seus resíduos para 60 unidades de
disposição, sendo que dessas, 41 estão em operação de forma inadequada. De acordo com as
informações analisadas foi possível indicar um panorama negativo no estado do Rio Grande do
Sul, visto que 43,3% das unidades de disposição final de resíduos sólidos operam de forma
inadequada.
Palavras-chave: Disposição Final, PNRS, Resíduos Sólidos Urbanos, Lixões.
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OUTLOOK OF FINAL DISPOSAL OF SOLID URBAN WASTE IN RIO GRANDE
DO SUL
ABSTRACT
The disposal of urban solid waste is directly related to health and public health aspects,
becoming a potential environmental problem if not managed correctly. Since the
implementation of the National Solid Waste Policy (PNRS), this topic has been widely
discussed in order to address the main environmental, social and economic problems arising
from the inadequate management of solid waste. The objective of this work was to describe the
final disposition of solid urban waste in the municipalities of Rio Grande do Sul (RS). The data
analyzed were obtained from the Solid Waste Survey in Brazil by the Brazilian Association of
Public Cleaning and Special Waste Companies (ABRELPE) and the State Solid Waste Plan of
Rio Grande do Sul (PERS-RS). The 497 municipalities send their waste to 60 disposal units, of
which 41 are inadequately operating. According to the information analyzed, it was possible to
indicate a negative panorama in the state of Rio Grande do Sul, since 43.3% of the final disposal
units of solid waste operate inadequately.
Keywords: Final Disposal, PNRS, Urban Solid Waste, Dumps.

INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos são resultantes de diversas atividades, sejam elas de cunho
industrial, doméstico, hospitalar, comercial, agrícola ou de serviços. Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU) são resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos (ABNT, 2004).
A composição varia de população para população, de acordo com a situação socioeconômica e
dos hábitos de consumo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, o Brasil gerou aproximadamente 78,4
milhões de toneladas de RSU em 2017, sendo que o montante coletado no mesmo período foi
de 71,6 milhões de toneladas, registrando um índice de cobertura de coleta de 91,2% para o
país. O que evidencia que 6,8 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e,
consequentemente tiveram destino impróprio. Dos RSU coletados, cerca de 42,3 milhões de
toneladas foram dispostos em aterros sanitários. O restante, que corresponde a 40,9%, foi
disposto em locais inadequados, totalizando mais 29 milhões de toneladas de RSU dispostos
em lixões ou aterros controlados (ABRELPE, 2017).
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De acordo com Grisa e Capanema (2018) embora existissem normas que abordavam a
temática, até 2010 não havia um instrumento legal que estabelecesse diretrizes gerais aplicáveis
aos resíduos sólidos para orientar os estados e os municípios em sua gestão adequada. Depois
de mais de vinte anos de discussões e tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada a Lei
12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Dessa forma o
gerenciamento de resíduos sólidos foi definido como um conjunto de ações que englobam a
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos e
disposição final adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). Contudo apesar desse amparo legal
ainda se observa a disposição incorreta dos resíduos sólidos urbanos. Com o projeto de Lei n°
425 de 2014 (BRASIL, 2015), que prorroga para 2021 o prazo para a extinção dos lixões, os
aterros controlados se tornam uma solução intermediária. Em aterros controlados existe a
compactação do resíduo depositado e cobertura do solo com material impermeável, porém não
há impermeabilização de fundo. Sendo assim, ainda que minimize os impactos ambientais essa
alternativa não se enquadra em uma forma adequada de dispor os RSU, estando em
desconformidade com a legislação pertinente.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi realizar um panorama sobre a destinação
final dos RSU produzidos no estado do Rio Grande do Sul (RS). A escolha desse estado se deu
pelo destaque do estado no sul do Brasil, possuindo um Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) de 0,746, aliado a um elevado rendimento nominal mensal domiciliar per capita,
ocupando a terceira colocação entre os estados brasileiros. Da região sul possui a maior
população, maior área territorial e o maior Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE, 2018).

METODOLOGIA
A pesquisa de informações relativas aos RSU estaduais e nacionais tem como base os
dados apresentados no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017 (ABRELPE, 2017), e
pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul (PERS-RS, 2015). As versões
digitais dos documentos estão disponíveis no website das organizações e são de acesso público
gratuito. Para fins de melhor entendimento do estudo o estado foi subdividido em 7
mesorregiões, sendo elas: Centro Ocidental, Centro Oriental, Metropolitana de Porto Alegre,
Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Rio Grande do Sul possui 10.693.929 milhões de habitantes (IBGE, 2010)
distribuídos em 497 municípios totalizando uma área de 281.707,151 km² (IBGE, 2019). As
taxas de geração de RSU por faixa populacional (Tabela 1) adotadas para o Rio Grande do Sul
foram definidas considerando-se a realidade demográfica do Estado e as taxas apresentadas em
publicações oficiais.

Tabela 1-Taxas de geração per capita de RSU por faixa populacional adotadas para o RS.
Geração per capita
Números de
Porte do município Número de habitantes
(kg/hab.dia)
municípios
Pequeno porte
Até 50.000
455
0,65
Médio porte
De 50.001 a 300.000
38
0,8
Grande porte I
De 300.001 a 1 milhão
3
0,9
Grande porte II
Mais de 1 milhão
1
1,1
Fonte: PERS-RS, 2015.

Podemos observar que 91,55% dos municípios gaúchos são de pequeno porte, 7,65%
são de médio porte, enquanto os municípios de grande porte I e II representam apenas 0,80%
do total de municípios, contudo representam as maiores taxas de geração de RSU. Observa-se
que somente nos municípios de grande porte II, o valor de geração de resíduos per capita
ultrapassa a média de geração de resíduos sólidos per capita no Brasil de 1,035 kg/hab./dia
(ABRELPE, 2017). Esse valor é um indicativo de que a taxa de urbanização dos municípios
influencia diretamente no padrão de consumo da população, o que resulta no aumento da
geração per capita dos resíduos.
O estado do Rio Grande do Sul possui atualmente 60 unidades de disposição final de
RSU. As unidades de disposição final são classificadas em adequadas (aterros sanitários) e
inadequadas (aterros controlados ou lixões) (PERS-RS, 2015). Apenas 30 dessas unidades estão
com a Licença de Operação (LO) vigente, as demais unidades ou não possuem licença
ambiental ou estão com LO vencida (FEPAM, 2014). Dentre as 30 unidades que possuem LO,
17 estão operando de forma adequada e 13 de forma inadequada. Apesar de não possuir licença
ambiental 2 das 30 unidades operam de forma adequada, e as demais 28 de forma inadequada.
Dessa forma, das 60 unidades de disposição final em operação, 41 são inadequadas, sendo 38
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aterros controlados e 3 lixões (PERS-RS, 2015). A situação da disposição final de RSU dos
municípios gaúchos é representada na Figura 1.

Figura 1- Situação da disposição final de RSU nos municípios do Rio Grande do Sul.

A Figura 1 nos mostra que na mesorregião centro ocidental 100% da população tem
seus RSU dispostos de maneira adequada, bem como a mesorregião nordeste apresenta 93%
dos seus RSU dispostos adequadamente. Já a mesorregião noroeste é a que apresenta pior
situação de disposição final, sendo que 56% da população têm seus RSU dispostos de forma
inadequada, visto que dos 3 lixões existentes no estado, 2 se encontram nesta mesorregião nos
municípios de São Gabriel e Uruguaiana.
Na Figura 2 temos a representação do número de unidades de disposição final de RSU
em operação para cada mesorregião. Podemos observar que somente a mesorregião centro
ocidental possui maior número de unidades de disposição final de RSU adequadas do que
inadequadas. As demais mesorregiões apresentam situação inversa. Entre elas a mesorregião
noroeste retrata quase três vezes o número de unidades de disposição final inadequada, quando
comparada a adequadas, dado que tal área apresenta a segunda maior população entre as
mesorregiões e a primeira em número de municípios. Outro ponto interessante é que a
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mesorregião sudeste não possui nenhuma unidade de disposição final adequada, sendo que em
sua delimitação se encontram municípios como Bagé e Uruguaiana, com populações maiores
que 100.000 habitantes (IBGE, 2010).

Figura 2 - Unidades de disposição final dos RSU em operação por mesorregião.

Fonte: PERS-RS, 2015.

Podemos observar a partir da Figura 3 a relação da disposição final de RSU por
município e pela população do Rio Grande do Sul. Em ambas a porcentagem de disposição
final adequada se sobrepõe a inadequada. Na comparação mostra-se que a disposição final
inadequada aumenta quando analisado por município, isso porque alguns municípios,
especialmente na mesorregião noroeste, estão em situações de disposição inadequada.
Figura 3 - Situação da disposição final de RSU por município (a) e por população (b).
(a)
(b)

Fonte: PERS-RS, 2015.
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CONCLUSÃO
O panorama da disposição final de resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Sul
avança juntamente com a gestão de resíduos sólidos no Brasil, de forma lenta, ainda que com
as determinações estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina
metas, diretrizes e prazos. O estado apresenta um déficit grande em relação a quantidade de
unidades de disposição final de forma adequada, visto a porcentagem de população atendida,
comaterros inadequados, aterros sem Licenças de Operação emitida pelo órgão ambiental
competente, aterros inoperantes e a existência de lixões.
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RESUMO
A inclusão no mercado de trabalho ainda é um desafio para as pessoas com deficiência (PcD.
Mesmo com a Lei de Cotas (Lei Nº 8.213/91) muitas barreiras dificultam o acesso ao emprego,
mas não somente isso, a manutenção do emprego, a possibilidade de crescimento e carreira são
da mesma forma desafios presentes para as PcD. Esse trabalho foi realizado com o propósito
de apresentar como as PcD percebem o ambiente de trabalho. As categorias analisadas foram:
canais de comunicação, atendimento à legislação, desenvolvimento de pessoas e estratégias de
inclusão, de acordo com as práticas das organizações de trabalho no Estado de Santa Catarina.
A pesquisa em seus aspectos metodológicos é definida como quantitativa e de natureza
aplicada, transversal e descritiva. Participaram 90 PcD que apresentam algum tipo de
experiência profissional comprovada. Concluiu-se que apesar das empresas buscarem atender
a legislação a experiência profissional ainda é penosa para as PcD. Muitas organizações de
trabalho apresentam pouca inciativa para desenvolver programas consistentes que privilegiem
a inclusão, para que possam garantir bem-estar, desenvolvimento e remuneração digna às PcD.
Palavras-chave: Inclusão no mercado de trabalho, deficiência; apoio social no trabalho.

PERSPECTIVE OF PERSONS WITH DISABILITIES IN RELATION TO THE
LABOR MARKET IN SANTA CATARINA

ABSTRACT
Even with the Quotas Law (Law No. 8133/91), many barriers hamper access to employment,
but not only this, the maintenance of employment, the categories analyzed were: channels of
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communication, compliance with legislation, development of people, and the development of
people and the environment. inclusion strategies, according to the practices of work
organizations in the State of Santa Catarina.
The research in its methodological aspects is defined as quantitative and of applied nature,
transversal and descriptive. They participated 90 people with disabilities that present some type
of proven professional experience. It was concluded that despite the companies seeking to
comply with the legislation, professional experience is still difficult for the people with
disabilities. Many work organizations have little incentive to develop consistent programs that
focus on inclusion, so that they can ensure WFP's well-being, development and decent pay.
Keywords: Inclusion in the job market, disability; social support at work.

INTRODUÇÃO
Sobre os direitos das PcD previstos na legislação, destaca-se Lei Nº 8.213/91 (BRASIL,
1991) que estabelece que empresas que possuem mais de 100 empregados devem garantir em
seu quadro funcional entre 2% e 5% de vagas para PcD ou reabilitados. Muito ainda precisa ser
entendido sobre mercado de trabalho, estudo realizado nas 500 maiores empresas brasileiras
mostra que o índice de participação (PcD) no mercado de trabalho é 1,5% (Instituto Ethos,
2010). Em Santa Catarina, das 42.929 vagas de trabalho para PcD apenas 15.680 estavam
preenchidas, ou seja, somente 37% das vagas abertas foram efetivadas. Esse número reflete
1,56% de PcD com trabalho formal em todo o estado (Ministério Púbico do Trabalho, 2015).
De acordo com Maia e Carvalho-Freitas (2015), a macroestrutura das empresas em
termos de acessibilidade, oportunidades profissionais, salários, desenvolvimento pessoal e
profissional, ergonomia, tecnologias assistivas, entre outros exemplos, quando deficitária, além
de comprometer o acesso das PcD ao mercado de trabalho, podem interferir também no
interesse delas em buscar qualificação e oportunidades profissionais. As políticas públicas
protetivas promulgadas em favor das PcD, a exemplo do direto ao recebimento de um salário
oferecido pelo governo, acrescidas de insuficiente apoio familiar para a busca de novas
oportunidades, são algumas das razões que tendem a dificultar substancialmente o processo de
inclusão no ambiente laboral das organizações (PHILERENO et al., 2015).
Dessa forma esse estudo busca compreender aspectos referente a seguinte questão:
Como é percebido o mercado de trabalho pelas PcD no estado de Santa Catarina?
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METODOLOGIA
O estudo se caracteriza como descritivo do tipo transversal, com abordagem quantitativa
e de natureza aplicada. Na perspectiva de procedimentos técnicos adotou-se o design de
levantamento (survey), pois fez-se aplicação de questionários aos sujeitos com objetivo de
conhecer comportamentos a cerva do objeto de pesquisa. O estudo foi registrado na Plataforma
Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPLAC, sob o parecer número
2.331.003, conforme Resolução CNS 510/16.
Participaram da pesquisa 90 PcD com deficiência auditiva, visual e/ou física, com
residência nas cidades das seis mesororregiões de Santa Catarina, à saber, Blumenau, Chapecó,
Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages. A coleta de dados foi realizada através de
questionário, constou os dados sociodemográficos do partícipe; questionário parte 1, com 20
questões com perguntas fechadas abordando especificamente ações das empresas voltadas para
inclusão no ambiente laboral, as temáticas abordadas foram: legislação, canal de comunicação,
políticas internas, desenvolvimento de pessoas e estratégias de inclusão. Este instrumento foi
adaptado do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social o instituto é registrado
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (ETHOS, 2017); questionário parte
2, foram 5 questões com perguntas fechadas, com escala de resposta do tipo Likert com graus
de 1 à 6, sendo 1 para discordância total e 6 para concordância total. Instrumento adaptado de
Inventário das Dificuldades e Facilidades para a Inserção no Mercado de Trabalho – DFIM.
Este inventário foi construído e validado por Maria Nivalda de Carvalho-Freitas, Antonio Luiz
Marques e Flavia L. Scherer em 2005 (Carvalho-Freitas & Marques, 2010). Tratou de questões
específicas aos aspectos relativos às PcD em relação a sua participação no mercado de trabalho.

RESULTADOS
A pesquisa em se tratando dos dados sociodemográficos contou com a participação de
45 PcD do sexo feminino e 45 do sexo masculino. Em relação a faixa etária houve a
predominância de idade superior a 31 anos. Quanto a escolaridade o nível preponderante foi de
graduação ou pós-graduado (47%). Sobre o tipo de deficiência 46% dos pesquisados
apresentaram deficiência física, seguido de 34% de deficiência visual, a deficiência auditiva
teve a menor participação (20%).
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Os participantes da pesquisa responderam questões que envolvem o ambiente de
trabalho. Se a empresa cumpre a legislação vigente, que versa sobre as garantias dos direitos
das PcD, nesse estudo foram contempladas a Lei Lei Nº 8.213/91 (BRASIL, 1991) e a Lei Nº
13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015).
Também relataram em suas experiências profissionais se as empresas oferecem canais
de comunicação que viabiliza a comunicação entre todos dentro da organização, se existe canais
para sugestões e reclamações com garantias de sigilo e com tratativas, quando se fazem
necessárias.
Outro aspecto observado foram as oportunidades de treinamentos e avaliação de
desempenho que permitem o desenvolvimento do profissional, com possibilidades de ascensão
na carreia. Da mesma forma se a empresa que estratégias de inclusão, que estabelece programas
que favorecem a acessibilidade, tecnologias assistivas, gestão e equipes de trabalho preparadas
para receber PcD nas áreas de trabalho.
Na tabela abaixo o resultado geral das percepções das PcD acerca dessas temáticas.
Tabela 01 – Distribuição do quantitativo e do percentual de respostas das PcD em
relação ao mercado de trabalho de Santa Catarina nas 4 categorias estabelecidas
Descrição do Item

Sim
N

Não
%

N

%

Não sei/ Não se
aplica
N
%

Legislação
63

70

13

14,4

14

15,6

47

52,2

23

25,6

20

22,2

52

57,8

30

33,3

8

8,8

40

44,4

38

42,2

12

13,4

Canais de Comunicação

Desenvolvimento de pessoas
Estratégias de inclusão

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa (2018)

Sobre o cumprimento da legislação 70% das PcD informaram que em seu atual/último
emprego as empresas cumpriam a Lei de Cotas e se asseguram de não praticar discriminação.
Em relação à existência de canais de comunicação que viabilizam a comunicação entre os
empregados e fornecem mecanismos para que possam externar de forma anônima reclamações,
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sugestões e elogios apresentou 52,2 % de respostas positivas. Da mesma forma os respondentes
identificaram que no geral (57,8%) das organizações de trabalho buscam desenvolver suas
equipes de trabalho com deficiência. Em se tratando de estratégias de inclusão o percentual
(44,4%) ficou abaixo da metade dos participantes que identificam programas efetivos que
garantes a inclusão de forma plena.
DISCUSSÃO
Pesquisas relacionadas a este aspecto comprovam que existe uma preocupação por parte
das empresas em promover a inclusão. Programas ou políticas internas ou ainda,
conscientização de gestores e equipes de trabalho são exemplos disto. Porém, esses estudos
relatam que ainda há questões relacionadas ao ambiente de trabalho que requerem maior
entendimento. Isso se justifica pela tendência por parte alguns empregadores em tratar as PcD
de forma mais assistencialista do que inclusiva. Também há dificuldades em associar a
deficiência à produtividade, onde não há clareza de entendimento de que um profissional
deficiente tem condições de assumir responsabilidades e ser produtivo e contribuir para os
resultados

organizacionais

(ASSIS;

CARVALHO-FREITAS,

2013;

CAMPOS,

VSCONCELLOS, KRUGLIANSKAS, 2013; PERLIN et al., 2016; PEREIRA; PASSERINO,
2012; TETTE; CARVALHO-FREITAS; OLIVEIRA, 2014).
Outro fator importante que justifica os percentuais encontrados nessa pesquisa é que nos
últimos anos houve uma intensificação na fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
que obrigou as empresas a buscarem estratégias para favorecer a inclusão de PcD. Fato esse
percebido pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), que, após a intensificação da fiscalização
realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/SC), encontrou que
o número de vagas de emprego para PcD aumentou consideravelmente, no período de um mês,
pois aumentaram para cerca de 500 novas vagas (HAMMES; NUERNBERG, 2015).
Porém somente as políticas públicas e as fiscalizações empreendidas pelos órgãos
competentes não são suficientes. A falta de envolvimento da gestão e das equipes de trabalho
assinala a negligência dos gestores e empresários, uma vez que a preocupação maior parece ser
o atendimento à legislação em detrimento da apropriação da temática de inclusão. Muitas vezes
a responsabilidade de proporcionar práticas de inclusão fica a encargo somente do setor de RH
sendo que este, com frequência, não consegue difundir os conceitos e benefícios das práticas
de inclusão (TETTE; CARVALHO-FREITAS; OLIVEIRA, 2014). Dessa forma os dados
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obtidos na pesquisa asseveram que no entendimento das PcD as práticas organizacionais sobe
diversidade estão abaixo dos 60%. Existe, portanto, ações importantes a ser trilhado para a
garantia da inclusão.
CONCLUSÃO
Os dados coletados possibilitam constatar que são muitos os desafios para que as PcD
possam se inserir no mercado de trabalho e ter uma experiência profissional satisfatória. Pois
ainda há organizações de trabalho, dentre muitos outros fatores, que ignoram as ferramentas de
comunicação, sem perceberem que os profissionais com deficiência precisam sentir-se parte
integrante da empresa para atribuírem significados mais positivos ao trabalho.
Da mesma forma que a necessidade de atingir a cota de empregados com deficiência
estipulada pela Lei, faz com que as empresas apresentem ações inclusivas que permitam a
contratação de profissionais com deficiência, dando garantias de alcance da cota, ou ao menos,
no caso de não atingimento, argumentos de ações internas que representam essa intenção.
Porém, as ações das organizações de trabalho devem ter o intuito genuíno para que,
além de garantir vagas de emprego, possam proporcionar qualidade de vida, reconhecimento e
oportunidades às PcD. É uma questão de cidadania, pois o desejo de ter autonomia financeira e
convívio social são aspirações comuns dentre as pessoas que estão no mercado de trabalho,
independentemente se têm ou não algum tipo deficiência.
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RESUMO
Com a institucionalização da Lei 12.305/2010 e a fim de instrumentalizar medidas para
minimizar o impacto ambiental pela geração de resíduos sólidos, foi necessário a realização de
um plano, independente da gestão política em atuação, onde fosse realizado um constante
trabalho de educação ambiental para atingir um objetivo a longo prazo. Desta maneira, foi
elaborado o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o qual abrange 17
municípios da região serrana de Santa Catarina. Dentro deste plano, prevê-se a gestão dos
resíduos sólidos em um horizonte de 20 anos onde, serão construídas Centrais de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Usinas de Compostagem e soluções diversas para os
demais resíduos atualmente gerados. Outro ponto importante, é a constituição de Cooperativas
de Catadores de Materiais Recicláveis na região, gerando economia aos municípios, trabalho e
renda a uma população considerada de extrema vulnerabilidade social que atuará desde a
educação ambiental com a população, como na coleta, triagem e venda dos materiais coletados.
Palavras-chave: Plano, Resíduos Sólidos, Cooperativa de Catadores.

INTERMUNICIPAL PLAN FOR INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT:
AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT
With the institutionalization of Law 12,305 / 2010 and in order to implement measures to
minimize the environmental impact of solid waste generation, it was necessary to carry out a
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plan, independent of the political management in place, where a constant environmental
education work was carried out. achieve a long-term goal. In this way, the Intermunicipal Plan
for the Integrated Management of Solid Waste was elaborated, which covers 17 municipalities
in the mountainous region of Santa Catarina. Within this plan, solid waste management is
foreseen over a 20-year horizon, where Solid Waste Management Centers, Composting Plants
and various solutions for the other waste currently generated will be built. Another important
point is the creation of recyclable material collectors' cooperatives in the region, generating
savings to municipalities, work and income to a population considered to be extremely
vulnerable to social problems, from environmental education to population, such as collection,
sorting and sale of the materials collected.
Keywords:Plan, Solid Waste, Collectors Cooperative.

INTRODUÇÃO
A Serra Catarinense é composta por 18 municípios que fazem parte da Associação de
Municípios da Região Serrana - AMURES, a qual tem a finalidade da integração políticoadministrativa, econômica e social dos municípios, com uma população total estimada (2016)
de 290 mil habitantes, conforme o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030 – PDSC
2030 – (2018).
O Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA, dentro da associação dos
municípios, tem o objetivo da promoção do desenvolvimento humano, social, cultural e
econômico, através da articulação territorial pela cooperação entre consorciados e entidades.
Assim, são organizadas e definidas ações para o desenvolvimento sustentável dos municípios
conjuntamente e compartilhado experiências e ações já realizadas.

O PLANO INTERMUNICIPAL
Com a institucionalização da Lei 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o CISAMA observou a necessidade de instituir ações de organização que
pudessem nortear a atuação relacionada à geração de resíduos sólidos na região da Serra
Catarinense. A proposta de criação de um plano foi para a integração dos municípios com a
temática, visando as dimensões ambiental, econômica e sociocultural.
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Dessa maneira, com o apoio do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade
do Estado de Santa Catarina - CAV/UDESC, foi elaborado o Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos - PIGIRS, que prevê soluções integradas para 17 municípios que
aderiram ao plano, sendo eles: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom
Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa, Palmeira,
Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema. O Plano tem
um horizonte de 20 anos de planejamento e execução, devendo ser revisado a cada 4 anos.
A elaboração do PIGIRS foi definida conforme o artigo 19º da Lei nº 12.305 de
02/08/2010. Dados secundários foram obtidos junto a órgãos oficiais como IBGE e Sistema
Nacional de Informações Sobre Saneamento - SNIS, além de dados fornecidos pelas Prefeituras
Municipais. Também, foram coletados dados das empresas prestadoras do serviço de coleta nos
municípios, bem como visitas a campo para aplicação de questionário e diagnóstico técnico de
áreas vulneráveis e expostas a impactos ambientais decorrentes da disposição inadequada dos
resíduos sólidos. O plano foi elaborado em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica)
por equipe multidisciplinar.
Todos os municípios envolvidos no PIGIRS possuem destinação dos seus resíduos
sólidos, sendo encaminhados para quatro diferentes aterros sanitários, dois deles localizados na
própria região serrana. Porém, esta solução não pode ser considerada ambientalmente como a
melhor das soluções. Muitos dos materiais denominados como “lixo” são materiais recicláveis,
os quais, podem retornar ao início do ciclo de produção, poupando à extração de matéria prima.
Esses materiais sendo corretamente manejados, podem ser geração de trabalho e renda em
associações e cooperativas de catadores.

O PLANO DE AÇÃO
Foram elaborados relatórios de diagnóstico de cada município e da região da AMURES
como um todo, plano de mobilização social, modelagem dos dados e um plano de ação
englobando todas as informações presentes no diagnóstico por cada município integrante.
No plano de ação, foi sugerida a divisão da região em cinco setores (figura 1), onde o
critério utilizado foi a localização geográfica de cada município e que a geração total de
materiais ao final do plano somasse entre 10 a 20 toneladas por dia.
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Figura 1 - Mapa de setorização do PIGIRS na região da AMURES.

Fonte: CISAMA - PIGIRS.
Dentre as alternativas de gestão dos resíduos sólidos, foram elencadas a criação de cinco
Centrais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e cada unidade atenderá um conjunto de três à
cinco municípios que, individualmente, não teriam demanda para a gestão dos resíduos.
Sugeriu-se também, usinas de compostagem como uma segunda ação do plano, onde os
materiais orgânicos serão transformados em um composto que poderá ser vendido na região e
doado a instituições públicas. Alternativas como a utilização da biodigestão e transformação do
óleo vegetal usado em biodiesel também são elencadas.
Como destaque do PIGIRS, definiu-se que o órgão para a gestão de todo esse arranjo
deverá ser de caráter público-privado (prefeituras-CISAMA), os quais também trabalharão com
o gerenciamento de Cooperativas de Materiais Recicláveis para realizar o trabalho em cada
Central de Gerenciamento e, posterior, a Usina de Compostagem.

A EXECUÇÃO DO PIGIRS
Na etapa de execução do plano de ação, já estão sendo implantadas as centrais de
gerenciamento. A primeira Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - CGRS a ser
implantada foi em Campo Belo do Sul, que atenderá também os municípios de Anita Garibaldi,
Capão Alto e Cerro Negro. Esta CGRS encontra-se em fase de execução e até o final do ano de
2019 contará com os equipamentos mínimos, como esteira de triagem, prensa, caminhão para
a coleta seletiva, escritório e refeitório para o início da sua operação.
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Ainda, para o ano de 2019, também será iniciada a CGRS localizada no município de
Otacílio Costa, atendendo também Bocaina do Sul e Palmeira. A referida central já passou pelo
processo de licitação de obra. Os materiais triados em cada unidade serão comercializados por
cooperativas de catadores.
Dentro das ações do PIGIRS, está a criação de formalização de Cooperativas de
Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis para gerir as CGRS em cada um dos cinco
setores. Para tanto, em 2014 o CISAMA estabeleceu parceria com a Incubadora Tecnológica
de Cooperativas Populares da Universidade do Planalto Catarinense - ITCP/UNIPLAC para
sediar o primeiro Seminário Intermunicipal para catadores e gestores da região com objetivo de
apresentar o PIGIRS. Através do seminário, colocou-se em evidência a participação dos
catadores na gestão dos resíduos sólidos.
Assim, a ITCP/UNIPLAC iniciou o processo de formação e incubação das cooperativas
de catadores. O trabalho dos catadores está na inclusão social destes chamados de ‘‘refugo
humano’’, mas que prestam um importante serviço à comunidade e ao meio ambiente
(BAUMAN, 2005). O reconhecimento de que o catador é um profissional da cadeia produtiva
dos materiais recicláveis, revela à valorização da classe como tecnologia social solidária. As
cooperativas representam oportunidade de trabalho, geração de renda e melhoria das condições
de vida dos catadores cooperados.
A coleta, triagem, comercialização, destinação adequada dos resíduos sólidos e
educação ambiental são atribuições das cooperativas de trabalho dos catadores. A formalização
das cooperativas está relacionada com a possibilidade de contrato de prestação de serviço de
coleta seletiva com o poder público, estando prevista no plano. Na composição da renda do
catador cooperado, estão o contrato de prestação de serviço e a comercialização.
Através da parceria entre o CISAMA e ITCP/UNIPLAC, três cooperativas de catadores
já foram criadas e formalizadas nos municípios de Lages, Otacílio Costa e São Joaquim,
respectivamente Cooperlages, Coopercoc e Cooperac. Cabe ressaltar que Lages não integra o
PIGIRS, porém, a Cooperlages foi constituída com base no plano. Em plena atuação estão a
Coopercoc e Cooperlages, com contratos de prestação de serviços com as prefeituras. A
Cooperac está formalizada, mas não atuante em São Joaquim pela não adequação do contrato.
Contudo, está prevista a retomada dos trabalhos de incubação pela ITCP.
Mais duas cooperativas estão em processo de formação para o ano de 2019, uma no
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município de Urubici e outra de abrangência intermunicipal formada por Anita Garibaldi, Cerro
Negro, Campo Belo do Sul e Capão Alto. Ambas estão em processo de diagnóstico de catadores
e estudos sobre cooperativismo e princípios da economia solidária.

CONSIDERAÇÕES
Considerando que a Lei que implementa a Política Nacional de Resíduos Sólidos é
relativamente recente (2010), a região serrana de Santa Catarina, está muito à frente de vários
municípios brasileiros, onde ainda é verificada a ausência de um planejamento quanto a
destinação de seus resíduos sólidos, bem como ainda ocorre a incorreta destinação. Contudo,
ainda há muito o que fazer em nossa região, mas o primeiro passo já foi dado.
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RESUMO
A poluição atmosférica causa efeitos adversos à saúde humana e se tornou um tema
significativo no que tange as questões de saúde pública. A falta de informações a respeito do ar
que respiramos, principalmente em áreas urbanas, dificultam a adoção de políticas adequadas
relacionadas à qualidade do ar por parte dos gestores públicos. Esse trabalho teve como objetivo
elucidar a situação atual em que o Brasil se encontra no que diz respeito à qualidade do ar e
apontar possíveis alternativas para o avanço na busca por informações consistentes e úteis, que
possam contribuir para a formulação de políticas públicas. Para elaboração teórica da pesquisa,
fez-se uso de bibliografia nacional e internacional, sítios eletrônicos de entidades públicas
oficiais, e legislações nacionais associadas ao assunto abordado. Destacou-se nesse estudo as
questões que envolvem o ordenamento jurídico brasileiro, relativo à qualidade do ar, o qual
teve um desenvolvimento inicial expressivo, porém muito do estabelecido não foi efetivado. A
Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no país é bastante deficitária e necessita
urgentemente de sistematização e expansão.
Palavras-chave: Qualidade do Ar, Ordenamento Jurídico, Poluição Urbana

ATMOSPHERIC POLLUTION IN BRAZIL: DO WE KNOW WHAT WE BREATHE?

ABSTRACT
Air pollution causes adverse effects on human health and has become a significant issue in
public health issues. The lack of information about the air we breathe, especially in urban areas,
hinders the adoption of adequate policies related to air quality by public managers. This work
aimed to elucidate the current situation in which Brazil is in relation to air quality and to point
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out possible alternatives for the search for consistent and useful information that can contribute
to the formulation of public policies. For the theoretical elaboration of the research, national
and international bibliographies were used, electronic sites of official public entities, and
national legislations associated to the subject addressed. It was highlighted in this study the
issues that involve the Brazilian legal system, relative to air quality, which had an expressive
initial development, but much of the established was not implemented. The Air Quality
Monitoring Network in the country is very deficient and urgently needs systematization and
expansion.
Keywords: Air Quality, Legal Planning, Urban Pollution

INTRODUÇÃO
A poluição atmosférica causa efeitos adversos à saúde humana e se tornou um tema
significativo no que tange as questões de saúde pública. Estudos, a nível mundial, que avaliaram
os impactos gerados pela poluição atmosférica, demonstraram que esse problema está associado
ao número excessivo de mortes e internações hospitalares (DE FREITAS et al., 2013).
Dentre as mil e seiscentas cidades mais poluídas do mundo, as quais apresentam os
níveis de poluição acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
quarenta são cidades brasileiras, o que torna o problema ainda mais preocupante, pois são
poucas as cidades no Brasil que possuem estação de monitoramento da qualidade do ar
(ÉPOCA, 2016). Na cidade de São Paulo, De Toledo e Nardocci (2011) verificaram que a
exposição à poluição atmosférica tem contribuído para o aumento da mortalidade e morbidade,
principalmente por doenças respiratórias e cardiovasculares nos grupos vulneráveis. Contudo,
além dos danos à saúde e a qualidade de vida das pessoas, a poluição atmosférica pode acarretar
efeitos na vegetação, na economia, nos materiais e nas propriedades da atmosfera (XAVIER et
al., 2019).
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), 84%
da população brasileira reside em área urbana e nessa área se concentram as maiores fontes de
poluição atmosférica, porém há poucas informações a respeito da qualidade do ar. Em 2014 foi
divulgado o 1° Diagnóstico das Redes de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil, onde
verificou-se que o monitoramento da qualidade do ar no país ainda é muito restrito e tímido,
em termos de histórico amostral, cobertura territorial, do número de parâmetros monitorados e
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da representatividade das medições (IEMA, 2014). Contudo, há propostas em andamento para
que seja ampliado o monitoramento no Brasil, como o Projeto de Lei nº 10.521/18, o qual
institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de
Qualidade do Ar (BRASIL, 2018).
A nível estadual, o Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina firmou
convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) para a implementação de um
programa de monitoramento da qualidade do ar no estado (IMA, 2019). Segundo Radar
Nacional, em 2014, o estado de Santa Catarina possui a sexta maior frota veicular do país e é o
sexto estado com maior número de indústrias (PORTAL DA INDÚSTRIA), e de acordo com
o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Resolução n º 005/1989, é competência
dos estados instalar programas de controle da qualidade do ar (BRASIL, 1989). Contudo, a falta
de linhas de fomento especificamente direcionadas para monitoramento da qualidade do ar é a
principal limitação dos que reconhecem a importância dessa atividade (IEMA, 2014).
Diante do exposto, questiona-se: Sabemos o que respiramos? A falta de informações a
respeito do ar que respiramos, principalmente em áreas urbanas, dificultam a adoção de
políticas adequadas relacionadas à qualidade do ar por parte dos gestores públicos, pois
independentemente da condição em que o ar se encontra é relevante à existência de políticas
públicas que orientem o monitoramento. Sendo assim, pretende-se elucidar a situação atual em
que o Brasil se encontra, no que diz respeito à qualidade do ar, e apontar possíveis alternativas
para o avanço na busca por informações consistentes e úteis, que possam contribuir para a
formulação de políticas públicas.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa e
exploratória. Nessa perspectiva, para elaboração teórica da pesquisa, fez-se uso de bibliografia
nacional e internacional, sítios eletrônicos de entidades públicas oficiais, e legislações nacionais
associadas ao assunto abordado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Histórico e ordenamento jurídico
Assim como Brasil, nos Estados Unidos da América (EUA) e na União Europeia (UE)
a gestão da qualidade do ar se deu pela implementação de legislações, a partir dos avanços
industriais e urbanos. Contudo, aconteceu em períodos diferentes, pois nos EUA ocorreu entre
o fim dos anos de 1800 e a Primeira Guerra Mundial, e na UE efetivou-se apenas a partir dos
anos de 1970, enquanto no Brasil em 1916 o Código Civil Brasileiro apresentou as primeiras
considerações sobre o meio ambiente (CAVALCANTI, 2010).
De acordo com Silva et al. (2015), as legislações da União Europeia são muito efetivas
e eficientes, principalmente na Alemanha, pois o país apresenta maior rigor nas medições e
controle da poluição atmosférica. Entretanto, as legislações americana e brasileira estão em
avanço, a americana no sentido de redução das emissões, e a brasileira no sentido da
regulamentação de emissões específicas, pois atualmente só contempla de maneira completa as
emissões veiculares, e não atende efetivamente a Resolução CONAMA nº 003/1990 no que diz
respeito ao monitoramento (SILVA et al., 2015).
As primeiras regulamentações sobre qualidade surgiram na década de 80 no Brasil,
impulsionadas pelo crescimento da frota automobilística (XAVIER et al., 2019). Nesse sentido,
em 06 de maio de 1986, o CONAMA estabeleceu a Resolução nº 18, que dispõe sobre a criação
do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), o qual
definiu os primeiros limites de emissão para veículos leves (BRASIL, 1986). Posteriormente,
o CONAMA criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (PRONAR), disposto
pela Resolução nº 05, de 15 de junho de 1989 (BRASIL, 1989). E, a fim de complementar a
Resolução nº 005/89, criou a Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990, que definiu
padrões de qualidade do ar para as concentrações de poluentes atmosféricos (BRASIL, 1990).
Nos anos 2000, ainda no tocante aos veículos, foi promulgada a Resolução CONAMA
nº 297, de 26 de fevereiro de 2002, complementada pela Resolução no 342/03, que estabelece
limites para emissões de gases poluentes pelo escapamento para motociclos e veículos similares
(BRASIL, 2002). Diante da ausência de regulamentação da emissão de poluentes originadas
por fontes fixas, em 2006 o CONAMA estabeleceu a Resolução n° 382, a qual estabelece os
limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas (BRASIL, 2006).
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Situação atual e oportunidades de avanço
Atualmente existem poucos estudos voltados para a qualidade do ar nas cidades
brasileiras, até mesmo em cidades em que é comprovada a alta concentração de poluentes
atmosféricos. Episódios de poluição do ar ocorrem no Brasil há décadas, como no caso de
Contagem (MG), nos anos setenta, em decorrência das atividades da Companhia Cimento
Portland Itaú, que acarretou em inúmeras lutas sociais, devido os danos causados à saúde da
população (SILVA, 2018). Ainda, de acordo com Silva (2018), a cidade de Cubatão (SP) sofreu
o mais emblemático caso de poluição atmosférica no final dos anos sessenta, a partir de
emissões de fontes fixas.
Dessa forma, até os dias atuais os efeitos da poluição atmosférica à saúde humana são
pronunciados em Cubatão, e requerem melhorias nas políticas de controle, pois as
concentrações diárias de material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO 2) e ozônio (O3)
estão associadas às internações por doenças respiratórias totais, doenças respiratórias em
menores de cinco anos e doenças cardiovasculares em pacientes acima de 39 anos (NARDOCCI
et al., 2013). Conforme IEMA (2014), apesar do rebatimento positivo na qualidade do ar com
os avanços decorrentes do estabelecimento do ordenamento jurídico, algumas questões têm
muito a avançar, como a constituição de uma Rede Básica de Monitoramento, prevista na
Resolução CONAMA n° 05/1989. O monitoramento é uma ferramenta imprescindível para o
levantamento de informações ambientais a serem compartilhadas com a sociedade (IEMA,
2014).
No presente momento nove estados brasileiros possuem alguma forma de
monitoramento da qualidade do ar, contudo ainda é um número reduzido.Ainda assim, as
estruturas que estão em operação são bastante diferenciadas, há dificuldade de manutenção
operacional e de divulgação sistemática de resultados (IEMA, 2014). Todos esses problemas
dificultam uma rede de monitoramento eficiente e, consequentemente, uma base de dados
creditável, os quais permitiriam o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas.
Os avanços, no que diz respeito ao monitoramento e controle das emissões atmosféricas,
devem ocorrer a partir da reformulação das políticas públicas, além da adição de novos
parâmetros que não são abordados, e o desenvolvimento e utilização de ferramentas
tecnológicas que contribuam e facilitem o monitoramento da qualidade do ar. As legislações
vigentes não só no Brasil, mas também nos EUA e na UE, no âmbito das emissões veiculares,
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não apresentam parâmetros para alguns gases que são prejudiciais à saúde humana e ao
ambiente, como o CO2, o qual é considerado um intensificador do efeito estufa, e o NO,
apontado como um dos gases precursores do O3, que por sua vez é responsável pelo aumento
da temperatura na superfície e está associado a doenças cardiovasculares, assim, se fazem
necessárias a inclusão e padronização desses poluentes na legislação (XAVIER, et al., 2019).
Rodrigues et al. (2015) destaca que sem que novos padrões de qualidade do ar sejam definidos
e sem o controle rigoroso dos níveis das emissões, haverá continuidade de mortes e internações
em decorrência da poluição atmosférica por fontes móveis e fixas.

CONCLUSÃO
O ordenamento jurídico se desenvolveu no final dos anos 80 e início dos anos 90, porém
muito do estabelecido não foi posto em prática; além disso muito têm se a evoluir,
principalmente no que tange ao que é monitorado e os níveis máximos permitidos. Além disso,
a carência de estações de monitoramento no Brasil é extrema, de forma que na maioria dos
locais não se sabe o que se está respirando, demonstrando a necessidade urgente de regulação
do monitoramento, sistematização na coleta de dados e, por fim, disponibilização dos mesmos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de frutos de morangueiro mediante
pulverização foliar com tratamentos não residuais, através do bioagente Trichoderma
harzianum, em três formulações comerciais (Trichodel®, Trichodermil® e Echotrich®), e do
preparado homeopático Silicea terra (nas potências 12CH e 18CH). O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e cinco repetições, em formato
de duplicata (experimentos 1 e 2), totalizando 60 parcelas amostrais. Cada parcela foi composta
por uma planta, alocada em vaso plástico de 3,6 L. Foram realizadas análises físico-químicas
(coloração e textura), a partir de um amostra de 10 frutos, coletados semanalmente. As médias
dos tratamentos foram comparadas através do teste de Tukey (p<0,05). Os produtos à base de
Trichoderma e os preparados homeopáticos não influenciam na cor dos frutos. A formulação
de Trichodermil promove maior firmeza de polpa aos frutos. Já o preparado Silicea terra
proporciona características semelhantes ao dos bioagentes.
Palavras-chave: Morango, homeopatia, Fragaria x ananassa Duch.

HOMEOPATHIC PREPARATION Silicea terra E BIOGENT Trichoderma harzianum
IN THE QUALITY OF SAN ANDREAS CULTIVAR STRAWBERRY FRUIT

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the quality of strawberry fruits by means of foliar
spraying with non-residual treatments, through the bioagent Trichoderma harzianum, in three
commercial formulations (Trichodel®, Trichodermil® and Echotrich®) and the homeopathic
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preparation Silicea terra 12CH and 18CH). The experiment fallowed completely randomized
design, with six treatments and five replicates, in duplicate format (experiments 1 and 2),
totaling 60 sample plots. Each plot was composed of one plant, allocated in a plastic vassele of
3.6 L. Physicochemical analyzes (color and texture) were carried out from a sample of 10 fruits,
collected weekly. The means of the treatments were compared using the Tukey's test (p <0.05).
Trichoderma-based products and homeopathic preparations do not influence fruit color. The
formulation of Trichodermil promotes greater firmness of pulp to the fruits. The homeopathic
Silicea terra provides characteristics similar to that of bioagents.
Keywords: Strawberry, homeopathy, Trichoderma harzianum, fruit quality

INTRODUÇÃO
A cultura do morangueiro tem papel importante na constituição da dieta, pois possui
elevada concentração de antioxidantes e fitoquímicos relevantes para a saúde humana
(GIAMPIERI et al., 2012). O morango tem ocupado papel de destaque dentre os chamados
alimentos funcionais, devido a suas propriedades terapêuticas (BASU et aI., 2010). Informações
epidemiológicas têm demonstrado que o consumo regular desta fruta está associado à redução
da morbidade e mortalidade por algumas doenças crônicas não transmissíveis (SANTOS et al.,
2004).
Todavia uma série de fatores observados na produção do fruto tem comprometido o seu
potencial de uso para a saúde humana. Dados da Anvisa (2008) evidenciaram o morango entre
os alimentos de origem vegetal que tiveram mais amostras com presença residual de pesticidas.
Com isso buscam-se técnicas inovadoras e metodologias que possibilitem uma interação
eficiente e harmônica no cultivo de alimentos (BETTI et al., 2016). Objetivando alimentos
saudáveis, sem resíduos de agroquímicos, com menor impacto possível ao ambiente, de maneira
econômica e socialmente justa, a homeopatia é empregada globalmente como prática segura e
de baixo custo, analisando e abordando de maneira integrativa os seres vivos, valorizando
sempre a individualidade (GIESEL et al., 2017).
O uso da homeopatia tem como objetivo preservar e conservar a saúde dos seres vivos
e resguardar o ambiente do impacto causado pelo emprego de produtos químicos agressivos a
sua energia vital (SILVA et al., 2012). Nas plantas, ativa reações envolvidas na produção de
enzimas, relacionadas com os mecanismos de defesa e com a tolerância à condições
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edafoclimáticas adversas. Assim como, estimula a produção de princípios ativos e sementes
mais vigorosas, incrementando a produção e incremento de cor (BETTI, L. et al 2016).
Nas últimas duas décadas houve um crescente aumento no interesse relacionado ao uso
de Trichoderma harzianum, o qual, atua como agente de controle biológico bem como promotor
de crescimento vegetal e favorecimento das funções fisiológicas nas plantas (BARAKAT e ALMASRl, 2017). O objetivo deste trabalho foi avaliar os possíveis efeitos da pulverização de
Trichoderma harzianum, em três formulações comerciais (Trichodel®, Trichodermil® e
Ecotrich®), e do preparado homeopático Silicea terra (nas potências 12CH e 18CH), e seus
efeitos na qualidade dos frutos de morango.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido na EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina), estação Experimental de Lages, SC, no período de maio a junho de
2016, em casa de vegetação telada, disposto em delineamento experimental inteiramente
casualizado, com seis tratamentos (T1 – Trichodel®; T2 - Trichodermil®; T3 – Ecotrich®; T4 Silicea terra 12CH; T5 - Silicea terra 18CH; T6 - Testemunha (água destilada) com cinco
repetições. Foram conduzidos dois experimentos, sendo cada um destes composto por 30 vasos
de PVC nº 4 (contendo 3,6 L de substrato), com uma planta de morango por vaso, constituindo
a parcela amostral.
Foram utilizadas mudas de raiz nua obtidas em viveiro certificado (Pasa em Farroupilha,
RS) da cultivar San Andreas (remontante). O substrato utilizado no cultivo foi composto de ¼
de esterco ovino curtido, ¼ de solo local (Cambisolo Úmico), ¼ de vermiculita expandida
comercial (CSC, com granulometria média) e ¼ de composto comercial para plantas
TECNOMAX®. Todas a plantas receberam o mesmo manejo durante as avaliações, sendo
basicamente, irrigação diária e fertirrigação quinzenal com biofertilizante SuperMagro (com
teores em base seca de 1,43; 0,26; 1,01; 0,49; 0,26; e 1,07 g kg -1para N, P, K, Ca, Mg e S,
respectivamente; e de 439; 332; 155; 961; 1699 e 328 mg kg -1para B, Cu, Fe, Mn, Zn e Na,
respectivamente; com pH 5,6 e condutividade elétrica 13,18 dS m-1), ministrado na dose de 50
mL/planta.
As soluções com os bioagentes a base de Trichoderma harzianum foram renovadas e
aplicadas semanalmente, usando recomendação de volume comercial respectivo a cada produto
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para 3,6 L de solo, ponderando para a dose de 50 mL/planta, todos com 1x109 esporos
viáveis/mL. O jato foi direcionado para folhas, frutos e flores até ponto de escorrimento.
Referente aos preparados homeopáticos, a matéria médica Silicea terra nas potências
12CH e 18CH foi selecionada através de repertorização clássica hanemaniana (seleção de
sintomática), estudo de casos da obra de Kaviraj (2006), e complementado pelo método indiano
das sensações de Sankaran (2010).
Para as avaliações de qualidade dos frutos foram colhidos semanalmente 10 frutos de
cada parcela, totalmente maduros, os quais foram submetidos às análises físico-químicas. A cor
da epiderme [luminosidade (L*), croma (C*) e ângulo hue (hº)] foi avaliada com colorímetro
Konica Minolta®, modelo CR 400 (Osaka, Japão), na região equatorial, em dois lados opostos
de cada fruto. Os atributos de textura (forças para penetração da polpa e ruptura da casca) foram
determinados na região equatorial dos frutos, utilizando-se um texturômetro modelo TAXTPlus® (Stable Micro Systems Ltda., Reino Unido), sendo os dados das variáveis expressos em
Newton (N). A penetração na polpa foi realizada em dois lados opostos do fruto, utilizando uma
ponteira modelo PS2, com 2 mm de diâmetro, sem remoção da epiderme. A ponteira foi
introduzida a 8 mm de profundidade, com velocidade pré-teste, teste e pós-teste de 10, 1 e 10
mm s-1, respectivamente.
As médias dos tratamentos foram comparadas através do teste de Tukey (p<0,05),
utilizando o modelo clássico de análise de variância, sendo as pressuposições de normalidade
e homogeneidade de variâncias verificadas pelos testes de Barttlet e Shapiro Wilk,
respectivamente. Nos casos em que pelo menos uma delas não foi atendida, utilizou-se a
transformação proposta por Box-Cox (VENABLES e RIPLEY, 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferença significativa entre os tratamentos para força de ruptura da casca
em ambos os experimentos. Na força de penetração da polpa, Trichodermil® obteve menor
resistência dentre os tratamentos (Tabela 1). Esse fato parece estar nos processos de senescência
já observados, numa tentativa de a planta amadurecer mais rápido os frutos sem, todavia, haver
número adequado de células de parede celular para dar suporte estrutural (FERNANDEZ et al.,
2013).

553

Tabela 1 - Atributos de textura dos frutos em morangueiro submetido a tratamentos não
residuais através do bioagente Trichoderma harzianum (formulações comerciais Trichodel®,
Trichodermil® e Echotrich®) e do preparado homeopático Silicea terra (Sil, nas potências 12CH
e 18Centesimal Hannemaneana). Lages, SC, 2017.a
Tratamentos

Testemunha
Trichodermil®
Echotrich®
Trichodel®
Sil 12CH
Sil 18CH

Experimento 1
Força para ruptura
da epiderme (N)
1,22 ± 0,10 a
1,02 ± 0,08 b
1,26 ± 0,09 a
1,16 ± 0,08 a
1,30 ± 0,06 a
1,20 ± 0,08 a

Experimento 2
Força para penetração
da polpa (N)
0,70 ± 0,08 a
0,52 ± 0,04 b
0,73 ± 0,06 a
0,64 ± 0,05 a
0,80 ± 0,03 a
0,71 ± 0,06 a

Força para ruptura
da epiderme (N)
1,12 ± 0,08 a
1,04 ± 0,06 a
0,98 ± 0,11 a
1,07 ± 0,12 a
1,16 ± 0,11 a
1,01 ± 0,08 a

Força para
penetração da polpa
(N)
0,60 ± 0,07 a
0,58 ± 0,04 a
0,57 ± 0,07 a
0,59 ± 0,08 a
0,66 ± 0,08 a
0,58 ± 0,04 a

Médias (± erro padrão) seguidas de mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de Tukey
(p<0,05).
Não houve diferença na cor dos frutos entre os tratamentos em ambos experimentos
(Tabela 2). O resultado desse estudo para o parâmetro de cor divergiu de Atanasova et al.
(2013), que obteve incrementos na pigmentação dos frutos com Trichoderma sp. Estes dados
reforçam a possibilidade do emprego de mais de uma estirpe nos tratamentos para obtenção de
melhores resultados (KESWANI et al., 2014). O preparado homeopático não alterou coloração
dos frutos.
Tabela 2 - Atributos de cor dos frutos em morangueiro morangueiros submetidos a tratamentos
não residuais.
Tratamentos

C

Testemunha
Trichodermil®
Echotrich®
Trichodel®
Sil 12CH
Sil 18CH

45,57 ± 0,62 a
46,35 ± 1,41 a
48,43 ± 0,69 a
46,38 ± 1,10 a
45,70 ± 1,31 a
44,18 ± 1,50 a

Testemunha
Trichodermil®
Echotrich®
Trichodel®
Sil 12CH
Sil 18CH

46,53 ± 0,81 a
47,63 ± 0,91 a
46,55 ± 1,12 a
45,94 ± 1,75 a
47,12 ± 1,30 a
47,63 ± 1,23 a

L
Experimento 1
39,38 ± 0,78 a
38,16 ± 0,35 a
39,08 ± 0,27 a
38,34 ± 1,21 a
38,09 ± 0,54 a
38,05 ± 0,58 a
Experimento 2
39,13 ± 0,35 a
39,32 ± 0,57 a
39,44 ± 0,97 a
38,06 ± 0,74 a
40,09 ± 0,54 a
38,15 ± 1,17 a

hº
39,93 ±0,59 a
39,12 ±0,83 a
39,48 ±0,54 a
39,02 ±1,14 a
37,34 ±0,41 a
37,95 ±1,03 a
39,21 ± 0,77 a
39,74 ± 1,03 a
36,94 ± 0,89 a
39,95 ± 0,86 a
38,28 ± 0,38 a
37,62 ± 1,00 a

*Médias (± erro padrão) seguidas de mesma letra nas colunas não diferem pelo teste de
Tukey (p<0,05).
Alterações físico-químicas nos morangos submetidos a pulverização foliar de
Trichoderma sp. foram menores quando comparamos à valores obtidos em outros estudos, que
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utilizaram fertirrigação como meio de aplicação (CAMARGO et al., 2009; ATANASOVA et
al., 2013). Dentro da concepção biodinâmica, os preparados homeopáticos podem ter melhores
resultados utilizando a Silicea terra em potências mais elevadas e aplicadas diretamente no solo
e em épocas específicas (BAVEC e BAVEC, 2015).

CONCLUSÃO
Os produtos à base de Trichoderma e os preparados homeopáticos não influenciam na
cor dos frutos. A formulação de Trichodermil promove maior firmeza de polpa aos frutos. Já o
preparado Silicea terra proporciona características semelhantes ao dos bioagentes.
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RESUMO
O cerrado brasileiro possui uma gama de espécies frutíferas, como o baru, e a necessidade de
valorização das espécies motiva o estudo do potencial tecnológico desses frutos. Diante disso,
o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de produção de farinha com a casca de baru
(Dipteryx Alata vog), para inserir em formulações de biscoitos tipo cookie visando o seu
enriquecimento nutricional e o aproveitamento integral do fruto. Os biscoitos foram
desenvolvidos substituindo a farinha de trigo por proporções (7,5%, 15%, 30% e 50%) de
farinha da casca de baru. Com exceção do teor de lipídios, todos os outros macronutrientes
avaliados, apresentaram diferença significativa (p<0,05) quando comparado às formulações de
biscoitos. Os biscoitos produzidos se enquadram na legislação brasileira, pois contém menos
de 14% de umidade e menos de 3% de cinzas. Portanto, a farinha da casca do baru apresenta
potencial para aplicação tecnológica em biscoitos, sendo uma proposta para uma alimentação
saudável e rápida além de fornecer boas propriedades nutricionais.
Palavras-chave: composição nutricional, compostos bioativos, resíduo alimentar.

PRODUCTION AND CHARCATERIZATION OF COOKIES FORTIFIED WITH
BARU (Dipteryx alata) HUSK FLOUR

ABSTRACT
The Brazilian cerrado presents a range of fruit species, such as baru, and the valorization of the
species motivates the study of the technological potential of these fruits. Therefore, the
objective of this work was to carry out a study of flour production with the baru husk (Dipteryx
Alata vog), to insert in cookies formulations aiming at the full use of the fruit. The cookies were
developed by replacing the wheat flour with proportions (7.5%, 15%, 30% and 50%) of baru
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husk flour. With the exception of the lipid content, all the other macronutrients evaluated
presented a significant difference (p<0.05), comparing the cookies formulations. The cookie
produced fall within the Brazilian legislation, since it contains less than 14% of moisture and
less than 3% of ash. Baru’s husk flour presents a high potential for technological application in
cookies, being a proposal for a healthy diet, providing good nutritional properties.
Keywords: nutritional composition, bioactive compounds, food residue.

INTRODUÇÃO
O baru (Dipteryx Alata vog.) é nativo do cerrado brasileiro e destaca-se por sua
multifuncionalidade, sendo constituído por uma casca fina e escura, polpa com sabor adocicado
e adstringente a qual abriga uma amêndoa dura e comestível. A castanha do baru representa 5
% do rendimento em relação ao fruto inteiro, possuindo valor de mercado considerável; a polpa,
no entanto, ainda é pouco utilizada na alimentação humana. Considerando que a casca possa
ser usada para outras finalidades, o percentual de rendimento aproveitável do fruto aumenta
para mais de 50 % (RIBEIRO, 2000; VERA, 2009).
O consumo convencional do baru se dá principalmente através da castanha, que é rica
em proteínas, ácidos graxos, fibras e minerais, além de ter ação antioxidante e anti-inflamatória,
possuindo potencial para ser consumida torrada, na forma de óleos, farinha, e sendo
incrementada em receitas (ALVES, 2010; ARAKAKI, 2009). No entanto, a casca do baru
representa uma porção vegetal sem utilidade, sendo ignorado seu potencial nutritivo para
grande quantidade da população. Uma das maneiras de aproveitar integralmente esse alimento
seria a utilização da casca (mesocarpo) em novas formulações, tais como bolos, biscoitos e
pães. O uso de subprodutos agroindustriais para o incremento de produtos alimentícios garante
o enriquecimento nutricional com baixo custo, além da importante tarefa do reaproveitamento
destes subprodutos (SOARES JÚNIOR, 2007).
Além disso, na alimentação humana são utilizadas tanto a polpa quanto a amêndoa, na
forma de doces, geleias e licores (TAKEMOTO, 2001). A farinha da amêndoa do baru pode ser
utilizada como substituto do amendoim, existindo, ainda, outras possibilidades para sua
utilização, como biscoitos, doces e pães, entre outros (SOARES JÚNIOR, 2007). Os biscoitos
produzidos com diferentes formulações culinárias são aceitos e consumidos por pessoas de
qualquer idade, embora não constitua um alimento básico como o pão, podendo ser produzidos
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em grande quantidade e largamente distribuídos devido a sua longa vida de prateleira
(TOGASHI; SGARBIERI, 1994).
Diante dos fatos apresentados, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
potencialidade do uso da farinha da casca de baru na formulação de biscoitos tipo cookies,
visando seu enriquecimento nutricional e o aproveitamento integral do fruto.

METODOLOGIA
Material vegetal: As amostras de baru foram coletadas no município de São Salvador
(TO), no ano de 2017, e enviadas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina (Lages, Brasil). As amostras foram separadas manualmente em casca (fração
externa) e castanha. Para a elaboração da Farinha de Casca baru (FCB), a casca foi sanitizada
com NaClO (2 ppm) e conduzida à uma estufa com circulação de ar (60 ± 2 º C) durante uma
semana. Após esse período, a amostra foi homogeneizada para a aplicação em biscoitos.
Produção dos biscoitos: Os biscoitos foram produzidos utilizando diferentes
proporções de FCB. O biscoito padrão foi produzido com 200 g de farinha integral, 3 colheres
de sopa de óleo, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio, ½ colher de chá de fermento químico
em pó, 100 gramas de açúcar mascavo e 1 ovo. Em seguida, adicionaram-se na formulação as
concentrações (7,5%, 15%, 30% e 50%) de farinha de casca de baru em relação à farinha de
trigo. Os biscoitos foram assados em forno elétrico a 200 ºC por 30 minutos. Os cookies foram
codificados como: cookie padrão sem FCB (BP); biscoito com 7,5% de FCB (BF7,5%); biscoito
com 15% de FCB (BF15%); biscoito com 30% de FCB (BF30%); e biscoito com 50% de FCB
(BF50%).
Avaliação nutricional dos biscoitos: O teor de umidade foi determinado em estufa de
circulação de ar forçado (105 °C, 24 horas). A fração resultante foi conduzida para análise de
cinzas totais, em mufla (550 °C, 12) (IAL, 2008). A quantificação de proteínas foi determinada
de acordo com a metodologia de Micro Kjeldahl (AOAC, 1996). Os lipídeos totais foram
determinados por extração a frio (BLIGH; DYER, 1959). Os carboidratos totais foram
calculados pela diferença entre outros compostos [Carboidratos = 100 - (umidade + cinzas +
lipídios + proteínas)]. O valor calórico foi calculado de acordo com os coeficientes Atwater e
Woods (1986): proteínas (4 kcal g -1), carboidratos (4 kcal g -1) e lipídios (9 kcal g -1).
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Análise estatística: Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância
(ANOVA), e as diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste de Tukey (p<0,05),
através do programa Statistica® 70.

RESULTADOS
Os resultados da composição centesimal do biscoito padrão (BP) e das diferentes
formulações de biscoitos produzidas com substituição parcial da farinha de casca de baru estão
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Composição centesimal (g 100g-1) e valor calórico (kcal 100 g-1) de biscoitos tipo
cookies enriquecidos com farinha de casca de baru.
Parâmetro
Umidade
Cinzas
Proteínas
Lipídios
Carboidratos
Calorias

BP
12,71 ± 0,38a
2,31 ± 1,10a
10,46 ± 0,06b
5,42 ± 0,86ns
68,84 ± 0,77b
365,80 ± 4,70 c

BF7,5%
6,41 ± 0,11d
2,33 ± 0,01d
11,38 ± 1,11b
6,33 ± 0,13
73,64 ± 0,98a
397,01 ± 0,64a

BF15%
6,35 ± 0,50d
2,67 ± 0,02b
13,65 ± 0,12a
5,51 ± 0,36
71,80 ± 0,28a
391,45 ± 3,85 a

BF30%
11,23 ± 0,03b
1,44 ± 0,01e
14,79 ± 0,01a
5,37 ± 0,42
67,09 ± 0,52bc
375,81 ± 1,73 b

BF50%
9,23 ± 0,02c
2,47 ± 0,08c
15,36 ± 0,19a
7,07 ± 0,05
65,84 ± 0,10c
388,45 ±0,04 b

Resultados expressos em média ± desvio padrão (análise realizada em triplicata). Letras diferentes em cada linha
representam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). ns: não diferiram estatisticamente pelo teste de
Tukey (p>0,05).

DISCUSSÃO
Em relação ao teor de umidade, observou-se diferença significativa entre as
concentrações de baru (p<0,05) em relação a amostra controle. Os resultados para as amostras
BF7,5% e BF15% foram similares aos encontrados por Ishimoto (2007) (6,39 %) ao incorporar
farinha de casca de maracujá na produção de biscoitos. A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) estabelece que um biscoito deve possuir umidade máxima de 14%, para
se enquadrar nos padrões comerciais (BRASIL, 1978). Sendo assim, todos os biscoitos
produzidos estão dentro da legislação em vigor. Além disso, houve diferença significativa
(p<0,05) no que diz respeito ao teor de cinzas entre o biscoito padrão e os biscoitos enriquecidos
com a casca de baru. Os valores encontrados no biscoito enriquecido estão abaixo do limite
máximo estipulado pela a legislação Brasileira (3%) (BRASIL, 1978). Sendo assim, todos os
biscoitos produzidos também estão dentro da legislação em vigor no que diz respeito ao teor de
minerais.
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Não houve diferença significativa (p>0,05) entre o biscoito padrão e os biscoitos com
adição da farinha da casca de baru, quanto ao teor de lipídios, sendo este fato já esperado uma
vez que as farinhas utilizadas para substituir a farinha de trigo, ou seja, a farinha da casca de
baru possuir teores de lipídios muito próximos aos da farinha de trigo. Resultado semelhante
foi observado por outros autores, que utilizaram farinha da casca do maracujá amarelo
(Passiflora Edulis) e fécula de mandioca (Manihot Esculenta) como substitutos de farinha de
trigo (SANTANA, 2011).
Avaliando o conteúdo de proteínas nos biscoitos, pode-se perceber que conforme foi
enriquecido com farinha de casca de baru, houve aumento significativo da concentração de
proteínas nos biscoitos BF15% (13,65 ± 0,12 %), BF30% (14,79 ± 0,01 %) e BF50% (15,36 ± 0,19
%), quando comparado ao biscoito padrão (BP; 10,46 ± 0,06 %). Alimentos enriquecidos com
proteínas de origem vegetal podem ser uma das alternativas para combater a fome em países
subdesenvolvidos (SOUZA, 2007). Neste sentido, o enriquecimento de alimentos com folhas,
talos, cascas e sementes de vegetais pode ser uma alternativa para o aumento do consumo de
proteínas de fontes baratas e de fácil acesso (STORCK, 2013).
Em se tratando da presença de carboidratos, os mesmos são parâmetros importantes para
o fornecimento de energia, o que refle diretamente no valor calórico, estando relacionado
também à presença dos compostos proteicos e lipídicos na matriz do alimento. Os biscoitos que
apresentaram (p<0,05) maior teor de carboidratos e valor calórico foram o BF7,5% (73,64 ± 0,98
% e 397,01 ± 0,64 kcal/100g, respectivamente para carboidratos e valor calórico) e o BF15%
(71,80 ± 0,28 % e 391,45 ± 3,85 kcal/100g, respectivamente para carboidratos e valor calórico).

CONCLUSÕES
Foi possível elaborar biscoitos tipo cookie enriquecidos com farinha de casca de baru.
A formulação de biscoitos com farinha da casca de baru conferiu uma melhora nas
características nutricionais, quando comparado com o biscoito padrão, constituindo assim,
como um ingrediente viável para aplicação tecnológica em biscoitos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação pré-colheita de etefon, em diferentes
doses e momento de aplicação, sobre a cor vermelha dos frutos na colheita e a manutenção da
qualidade de maçãs ‘Royal Gala’ armazenadas em atmosfera controlada com aplicação de 1MCP. O experimento foi conduzido na safra de 2017/18, em um pomar comercial localizado
no município de Vacaria, RS, sendo aplicados os seguintes tratamentos: controle , etefon 120
mg L-1, etefon 240 mg L-1, etefon 480 mg L-1 , aplicados 34 dias antes da colheita, etefon
120 mg L-1 parcelado, aplicado aos 34 dias (60 mg L-1) e 27 dias (60 mg L-1) antes da
colheita, e etefon 120 mg L-1 tardio , aplicado 27 dias antes da colheita. Todos os frutos foram
tratados com 1-MCP (625 ƞL L-1) e armazendos, durante 7 meses, em atmosfera controlada
(AC; 1,1 kPa O2/2,0 kPa CO2/1,3ºC). O índice de cor vermelha, avaliado na colheita, foi
maior em maçãs ‘Royal Gala’ tratadas com etefon, especialmente nas doses 240 e 480 mg L 1. Conclui-se que a aplicação de etefon é efetivo no aumento da coloração vermelha dos frutos
em todas as doses testadas. Contudo, nas doses 240 e 480 mg L-1 ocorre comprometimento da
qualidade de maçãs durante o armazenamento por sete meses em atmosfera controla, mesmo
quando tratadas com 1-MCP .
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EVALUATION OF 'ROYAL GALA' APPLES TREATED WITH 1-MCP AND
STORED IN A CONTROLLED ATMOSPHERE IN FUNCTION OF THE PREHARVEST APPLICATION OF ETEFON

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the effect of the pre-harvest application of etefon, in
different doses and time of application, on the red color of the fruits at harvest and the
maintenance of the quality of 'Royal Gala' apples stored in controlled atmosphere with
application of 1-MCP. The experiment was carried out in a commercial orchard located in the
city of Vacaria, State of Rio Grande do Sul, Brazil. The following treatments were applied:
control, etefon 120 mg L-1, etefon 240 mg L-1, etefon 480 mg L- (60 mg L-1) and 27 days (60
mg L-1) before harvesting, and etefon 120 mg L-1, applied at 34 days before harvest, applied
27 days before harvest. All fruits were treated with 1-MCP (625 ƞL L-1) and stored for 7 months
under controlled atmosphere (AC; 1.1 kPa O2 / 2.0 kPa CO2 / 1,3 ° C). The red color index,
evaluated at harvest, was higher in 'Royal Gala' apples treated with etefon, especially at doses
240 and 480 mg L-1. It is concluded that the application of etefon is effective in increasing the
red color of the fruits at all doses tested. However, at doses 240 and 480 mg L-1 there is an
impairment of the quality of apples during storage for seven months in controlled atmosphere,
even when treated with 1-MCP.
Keywords: Malus domestica; controlled atmosphere, epidermis

INTRODUÇÃO
A busca da ampliação do período de conservação e da manutenção da qualidade de
maçãs, envolve a utilização de diferentes tecnologias associadas, como, baixas temperaturas
associadas à aplicação de inibidores da ação do etileno 1-metilciclopropeno (1-MCP). O
tratamento pós-colheita de maçãs com 1-MCP retarda a perda de firmeza de polpa, da acidez
titulável (AT) e dos sólidos solúveis (SS) (SAFTNER et al., 2003; AKBUDAK et al., 2009).
Com o mercado consumidor de frutas cada vez mais exigente, tem-se buscado
tecnologias para obtenção de maçãs com qualidade superior, especialmente quanto à cor
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vermelha da epiderme. Uma das alternativas é a aplicação exógena de etileno, por meio da
pulverização dos frutos com etefon (ácido 2-cloroetilfosfônico) na pré-colheita (STEFFENS;
BRACKMANN; 2006), prática comumente realizada em pomares comerciais (FIORAVANÇO
et al., 2007). A aplicação de etefon em macieiras pode aumentar o índice de cor vermelha nos
frutos e permitir a antecipação da colheita (STEFFENS et al., 2006). Este produto há muito
tempo é utilizado para melhorar a cor vermelha de maçãs, contudo, este regulador de
crescimento, dependendo da dose e do momento de aplicação, pode comprometer o potencial
de armazenamento dos frutos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação pré-colheita de etefon, em
diferentes doses e momento de aplicação, sobre a cor vermelha dos frutos na colheita e a
manutenção da qualidade de maçãs ‘Royal Gala’ armazenadas em atmosfera controlada com a
aplicação de 1-MCP.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido na safra de 2017/18, em um pomar comercial localizado
no município de Vacaria, RS, sendo aplicados os seguintes tratamentos: controle, etefon 120
mg L-1, etefon 240 mg L-1, etefon 480 mg L-1, aplicados 34 dias antes da colheita, etefon 120
mg L-1 parcelado, aplicado aos 34 dias (60 mg L-1) e 27 dias (60 mg L-1) antes da colheita, e
etefon 120 mg L-1 tardio, aplicado aos 27 dias antes da colheita. Todos os frutos foram tratados
com 1-MCP (625 ƞL L-1) e armazenados, durante 7 meses, em atmosfera controlada (AC; 1.1
kPa O2 / 2.0 kPa CO2 / 1,3 ° C). A firmeza de polpa foi determinada na região equatorial dos
frutos, em dois lados opostos, mediante remoção de uma pequena porção da epiderme e com
auxílio de um penetrômetro equipado com ponteira de 11 mm de diâmetro. O teor de SST foi
determinado por refratometria, utilizando-se um refratômetro manual. Os resultados foram
expressos em °Brix. A acidez titulável (ATT) foi determinada em uma amostra de 10 mL de
suco dos frutos, previamente extraído de fatias transversais retiradas da região equatorial das
maçãs e trituradas em uma centrífuga elétrica. Essa amostra foi diluída em 100 mL de água
destilada e titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,1N até pH 8,1. A relação
SST/ATT foi obtida pela relação direta dos valores de sólidos solúveis totais e acidez total
titulável. As leituras foram realizadas na região equatorial dos frutos e expressas em termos de
ângulo hue (ℎ°). Os valores de ℎ° apresentam as seguintes correspondências quanto às cores da
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superfície do tecido vegetal: 0º/vermelho, 90º/amarelo, 180º/verde e 270º/azul. As leituras
foram realizadas em dois pontos opostos na região equatorial dos frutos, uma na região com
maior e outra com menor cobertura da coloração vermelha do fruto. análise de variância seguiu
o modelo do delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições compostas por unidade
experimental de 20 frutos. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para
a comparação das médias dos tratamentos adotou-se o teste de Tukey (p < 0,05).

RESULTADOS
O índice de cor vermelha, avaliado na colheita, foi maior em maçãs ‘Royal Gala’
-1

tratadas com etefon, especialmente nas doses 240 e 480 mg L (dados não apresentados).
Após sete meses de armazenamento em AC e mais sete dias em condições ambiente, as
maçãs tratadas com 240 e 480 mg L-1 de etefon apresentaram menor firmeza e cor de fundo da
epiderme mais amarelada, quando comparado ao controle (Tabela 1).

Tabela 1. Firmeza de polpa, sólidos solúveis (SST), acidez titulável (ATT), pH e relação SST/ATT, após 7 meses
de armazenamento em AC e mais sete dias em condições ambiente (21±1ºC), em função da aplicação pré-colheita
de Etefon. Vacaria, 2018.
Firmeza
SST
Acidez titulável
Tratamento
pH
SS/ATT
de polpa (N)
(°Brix)
(meq 100mL-1)
Controle
82.0a
14.0a
5.8a
3.9a
4.9bc
-1
abc
b
ab
a
Etefon 120 mg L *
76.4
13.1
5.5
3.9
4.8c
-1
c
ab
b
a
Etefon 240 mg L
74.5
13.8
5.3
3.9
5.2a
-1
bc
ab
ab
a
Etefon 480 mg L
75.5
13.8
5.6
3.5
4.9bc
-1
abc
ab
ab
a
Etefon 120 mg L parcelado**
79.9
13.9
5.5
3.5
5.1ab
-1
ab
a
a
a
Etefon 120 mg L tardio ***
81.6
14.1
5.7
3.9
5,0abc
CV (%)
3.6
2.7
2.7
5.7
1.9
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula entre linha, não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). *aplicado em dose única
em 12/01/2018; **aplicado parceladamente em duas aplicações, 60 mg L-1 em 12/01/2018 e + 60 mg L-1 em 19/01/2018;
***aplicado em dose única em 19/01/2018.

Os sólidos solúveis apresentaram pequena variação entre os tratamentos (Tabela1). O
tratamento com 120 mg L-1, apresentou o menor valor e foi o único a diferir do tratamento
controle, enquanto o controle e o tratamento com tratamento com etefon 120 mg L-1 tardio não
tiveram diferença.
Não houve diferença entre tratamentos para o pH, e o comportamento da acidez titulável
foi semelhante, sendo o tratamento com 240 mg L -1 com diferença significativa apresentada
com relação ao tratamento controle (sem aplicação de etefon) (Tabela 1).
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A relação sólidos solúveis/acidez titulável foi menor em frutos do tratamento controle e
-1

tratados com as doses 120 e 480 mg L (Tabela 1), indicando que pode ter ocorrido um
desequilíbrio na produção de açúcares.

Tabela 2. Atributos de cor (L, c e h°) na região mais vermelha do fruto, após 7 meses de armazenamento em AC e
mais sete dias em condições ambiente (21±1ºC), em função da aplicação pré-colheita de Etefon. Vacaria, 2018.
Tratamento
Controle
Etefon 120 mg L-1*
Etefon 240 mg L-1
Etefon 480 mg L-1
Etefon 120 mg L-1 parcelado**
Etefon 120 mg L-1 tardio ***
CV (%)

L
72.5a
71.4ab
69.2bc
67.7c
70.4abc
71.6ab
2.0

C
40.9a
39.3a
39.6a
40.4a
40.4a
40.7a
3.0

h°
81.2a
81.2a
72.8bc
70.8c
78.6ab
79.2ab
4.2

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula entre linhas, não diferem pelo teste Tukey (p<0,05). *aplicado em dose única em
12/01/2018; **aplicado parceladamente em duas aplicações, 60 mg L-1 em 12/01/2018 e + 60 mg L-1 em 19/01/2018;
***aplicado em dose única em 19/01/2018.

DISCUSSÃO
A cor tem papel importante na decisão de compra dos consumidores, e oferecer produtos
atrativos por um longo período de tempo é uma das preocupações das empresas produtoras de
maçã. O uso do etefon, um liberador de etileno, é uma prática comum, realizada em pomares
comerciais (FIORAVANÇO et al., 2007). A aplicação de etefon em macieiras pode aumentar
o índice de cor vermelha nos frutos (STEFFENS et al., 2006) e se mostrou eficiente quando
analisado apenas a cor da epiderme no momento da colheita, mantendo-se após o
armazenamento.
Contudo, o etefon apresenta o inconveniente de acelerar todo o processo de
amadurecimento dos frutos (STEFFENS et al, 2006), o que pode justificar a diminuição da
firmeza de polpa e o maior amarelecimento da epiderme dos frutos tratados com etefon em
doses maiores, que possivelmente ocorreu pela degradação da clorofila, podendo reduzir o
período de conservação da maçã (FAN et al., 1998), o que não é desejado.
A aplicação de 1-MCP associado ao armazenamento em AC, não resultou em
manutenção da qualidade da maçã armazenada por sete meses, seguida de sete dias em
condições ambiente (21±1ºC), em maçãs tratadas em pré-colheita com etefon nas doses 240 e
-1

480 mg L , pois a aplicação do etefon, na pré-colheita, acelerou o metabolismo dos frutos.
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Segundo Moraes et al. (2002), o aumento de SS e a tendência à redução da AT, em
função do estádio de maturação e do período de tempo de armazenamento, podem ocasionar
um acréscimo na relação SS/AT após o armazenamento. A relação entre sólidos solúveis totais
e acidez titulável é um importante indicativo de qualidade dos frutos, pois seu valor indica o
grau de equilíbrio entre o teor de açúcares e os ácidos orgânicos do fruto (VIÉGAS et al., 1991).
Assim sendo os resultados do presente trabalho evidenciam que pode ocorrer o
comprometimento do equilíbrio entre os dois componentes, podendo ainda ser indicativo de
degradação de açúcares para a manutenção das atividades fisiológicas normais dos frutos, tais
como respiração e geração de energia
CONCLUSÃO
Conclui-se que a aplicação de etefon é efetivo no aumento da coloração vermelha dos
frutos em todas as doses testadas. Contudo, nas doses 240 e 480 mg L-1 ocorre
comprometimento da qualidade de maçãs após o armazenamento, mesmo quando tratadas com
1-MCP e armazenada em atmosfera controlada.
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RESUMO
Ao iniciar o tratamento com a hemodiálise é frequente perceber o declínio no estado funcional
dos pacientes. Neste contexto, a fisioterapia vem ganhando espaço na intervenção
multidisciplinar, visando ampliar a qualidade de vida e melhora do quadro clínico desses
indivíduos. O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa, com intervenção pré e pós
teste, que teve como objetivo avaliar os efeitos da reabilitação fisioterapêutica em pacientes
renais crônicos submetidos a hemodiálise. Participaram da pesquisa dois (02) pacientes com
diagnóstico médico de DRC, que realizam hemodiálise no mínimo três vezes semanais. Após
ao tratamento fisioterapêutico observou-se uma melhora na aptidão física dos participantes,
através do aumento da distância percorrida durante o teste de caminhada de seis minutos, nos
parâmetros musculoesqueléticos avaliados, bem como na qualidade de vida. Conclui-se, assim,
que a fisioterapia é uma ferramenta valiosa que deve ser associada ao tratamento desses
pacientes, pois é capaz de trazer benefícios para os mesmos, ampliando a capacidade funcional
e, consequentemente, melhora na execução das atividades de vida diária.
Palavras-chave: Fisioterapia. Insuficiência Renal. Hemodiálise.

PHYSIOTHERAPY REHABILITATION FOR CHRONIC RENAL PATIENTS
SUBMITTED TO HEMODIALYSIS

ABSTRACT
At the start of treatment with hemodialysis, it is common to see the decline in the patients'
functional status. In this context, physiotherapy has been gaining ground in multidisciplinary
intervention, aiming at increasing the quality of life and improving the clinical status of these
individuals. The present study is a quantitative research with pre and post-test intervention that
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aimed to evaluate the effects of physiotherapeutic rehabilitation on the quality of life of chronic
renal patients undergoing hemodialysis. Two (02) patients with a medical diagnosis of CKD
who undergo hemodialysis at least three times a week participated in the study. After the
physical therapy treatment, an improvement in the physical fitness of the participants was
observed, increasing the distance covered during the six-minute walk test, the musculoskeletal
parameters evaluated. It is concluded, therefore, that physiotherapy is a valuable tool that must
be associated with the treatment of these patients, since it is able to bring benefits to them,
increasing the functional capacity and, consequently, improvement in the activities of daily
living.
Keywords: Physiotherapy. Renal insufficiency. Hemodialysis.

INTRODUÇÃO
A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é um processo fisiopatológico gerado por inúmeras
causas, tais como hipertensão arterial, diabetes, anfecções renais, e outros que resultam em uma
destruição progressiva e irreversível dos néfrons funcionais (FERNANDES et al., 2016). Após
o diagnóstico, busca-se o tratamento conservador a partir de medicamentos e mudanças na dieta
alimentar dos pacientes; e, quando a função renal se encontra abaixo de 15 ou 10%, se faz
necessário o uso de procedimentos invasivos, como diálise (hemodiálise ou dialise peritoneal)
ou o transplante renal (CARVALHO et al., 2016).
Os indivíduos acometidos pela DRC podem apresentar inúmeras manifestações clínicas,
tais como alterações hematológicas, neurológicas, tegumentares, cardiovasculares, pulmonares,
gastrointestinais, reprodutivas, funcionais e musculoesqueléticas (FERNANDES et al., 2016).
As alterações identificadas na estrutura e função muscular são resultadas de um estado urêmico
elevado, decorrente da falência dos rins, o qual pode se manifestar através de atrofia, fraqueza
muscular proximal (mais decorrentes em membros inferiores) déficit na marcha, câimbras,
fadiga e redução da capacidade física (SILVA et al., 2013).
Neste contexto, a fisioterapia vem ganhando espaço no tratamento desses pacientes,
implementando ações com o intuito de ampliar a capacidade funcional e melhorar o quadro
clínico desses indivíduos e, consequentemente a convivência dessas pessoas com a doença
(ALVES et al., 2016). Soares et al. (2011) atestam que protocolos de reabilitação física
apresentam resultados positivos no estado geral de pessoas com DRC. Diante do exposto, o
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presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de um programa de reabilitação
fisioterapêutica em pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com intervenção pré e pós teste, realizada na
Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC),
previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos da UNIPLAC
(Parecer Número: 2.614.626).
A partir de uma lista com 30 pacientes com diagnóstico médico de Insuficiência Renal
Crônica, em tratamento com hemodiálise três vezes semanais, obtida junto ao médico
nefrologista responsável pela hemodiálise, foi feito contato telefônico pelas pesquisadoras para
explicação e convite para participar da pesquisa. Assim, em horário e dia previamente
agendado, os pacientes foram recepcionados na clínica escola, e, somente após assinarem o
TCLE, iniciou a avaliação fisioterapêutica. A mesma continha avaliação da capacidade
funcional pelo teste de caminhada de seis (6) minutos, avaliação da função musculoesquelética,
a qual foi realizada perimetria de membros superiores e inferiores, teste de preensão palmar e
o teste Banco de Wells.
O programa de reabilitação fisioterapêutica desenvolvido pelas pesquisadoras teve
duração de seis (06) semanas, com frequência de duas vezes na semana, totalizando doze (12)
sessões de aproximadamente quarenta (40) minutos. Em cada sessão de intervenção foram
realizados exercícios de fortalecimento muscular para membros superiores (MMSS) e
inferiores (MMII) com halter e caneleira de um (1) kg; exercícios de flexibilidade através de
alongamentos passivos de MMSS e MMII; exercício aeróbico respeitando a frequência cardíaca
alvo. Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística descritiva (média aritmética
e desvio padrão).

RESULTADOS
A partir da lista obtida junto ao médico nefrologista responsável pela hemodiálise
somente com vinte (20) pacientes foi obtido contato telefônico pelas pesquisadoras (os demais
não atenderam às ligações ou o número era inexistente). Destes vinte (20), apenas dez (10)
manifestaram interesse em participar do estudo. Assim, em horário e dia previamente agendado,
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somente cinco (05) compareceram para avaliação inicial na Clínica Escola de Fisioterapia.
Então iniciou-se o programa de reabilitação, o qual apenas dois (02) participantes concluíram
o tratamento proposto.
Os participantes, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, eram idosos, um com
69 anos e o outro com 62 anos, aposentados e fazem hemodiálise um há seis (6) anos e o outro
há 4 anos. Na avaliação da capacidade funcional dos participantes observa-se um aumento da
distância percorrida de 73,5 metros (Antes: 239±55,15 metros; Depois: 321,5±45,96 metros),
evidenciando assim os benefícios do programa de reabilitação fisioterapêutico proposto.
O protocolo de reabilitação proposto também se mostrou eficaz no ganho de trofismo
muscular, com exceção no membro inferior esquerdo. Na avaliação da perimetria observa-se
um aumento no trofismo muscular de quadríceps direito (1,25, 0,5, 3 e 3,5cm respectivamente)
e diminuição no esquerdo (-1,25, -2, -0,75, -3,25cm respectivamente). Já na mensuração do
bíceps, observa-se um aumento no trofismo em ambos os lados, direito (3, 1,75 e 0,5cm) e
esquerdo (3, 2 e 1 cm). Na avaliação da flexibilidade, observa-se um ganho de seis (06)
centímetros após a intervenção fisioterapêutica (Antes:6,75±0,35cm; Depois: 12,75±6,01cm),
mostrando mais um benefício da reabilitação.
A fisioterapia também se mostrou eficiente no ganho da força de preensão palmar nos
pacientes com DRC, com um ganho de 3N após a intervenção (Antes: 19,5±0,71 metros;
Depois: 22,5±3,54N).

DISCUSSÃO
A melhora da mobilidade pode ser observada nos pacientes, através do aumento da
distância percorrida, além de dispor de maior condicionamento físico, também evidenciado pelo
teste. A literatura corrobora com esse resultado, como no trabalho de Almeida et al. (2016) e
Silva et al. (2013), que também verificaram uma evolução expressiva na capacidade funcional
de pacientes renais crônicos após intervenção de um protocolo fisioterapêutico, com
consequente melhora na competência em realizar exercícios ou outras tarefas de resistência
física. Fechine (2012) afirma que, em idosos, o programa de treinamento de força muscular é
particularmente importante para um aumento substancial na massa muscular, ajudando-os no
aumento do desempenho de suas atividades diárias, corroborando com o resultado da presente
pesquisa.
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Corroborando com os achados deste estudo, Ferreira (2010), afirma que observou em
seu estudo com idosos com doença crônica, antes e após uma intervenção fisioterapêutica, uma
melhora em todos os quesitos analisados, como força, equilíbrio e flexibilidade. Cipriani (2010)
afirma ainda que a melhora da flexibilidade de idosos após a prática de exercícios físicos, como
a observada nesse estudo, já está bem documentada na literatura, e diversos autores confirmam
a melhora dessa variável após prática regular de exercícios físicos, trazendo melhora nas
capacidades funcionais, como equilíbrio, agilidade, coordenação, força, flexibilidade e
resistência. Os exercícios de fortalecimento muscular auxiliam na manutenção da tensão normal
do músculo e no retorno venoso, atenuando a rápida perda de líquidos que a hemodiálise
promove, sendo de extrema importância para os pacientes que realizam tratamento
hemodialítico (KOVELIS et al., 2008).
Os resultados obtidos nesse estudo corroboram com Sanchez et al., (2018) onde também
observaram melhora da força muscular, associado a melhoria em relação as cãibras dos
pacientes renais crônicos, menores níveis de dor, além de maior disposição para cumprir as
atividades diárias, melhora da autoestima corporal e a socialização.
Corrêa et al. (2009) afirmam que pacientes com DRC a capacidade funcional
comprometida pode levar a deterioração da execução de atividades básicas, além de lazer,
trabalho e convívio social, decompondo a qualidade de vida. A literatura ressalta ainda a
importância da intervenção fisioterapêutica, tanto em âmbito hospitalar quanto ambulatorial
para recuperação e otimização do desempenho físico (PERES, 2006; SOARES, 2007;
CORRÊA et al., 2009).

CONCLUSÃO
A melhora do condicionamento físico e da capacidade funcional de pessoas com DRC
é uma necessidade. Nesse sentido, a fisioterapia, fazendo parte da equipe multidisciplinar que
atende esses indivíduos, mostrou-se uma ferramenta valiosa que deve ser associada ao
tratamento dialítico, proporcionando benefícios aos pacientes na convivência com a DRC. Não
apenas programas de reabilitações como estes realizados em clínica de fisioterapia, mas a
realização de fisioterapia durante as sessões de hemodiálise, pode ser pode ser significativo na
reabilitação física destas pessoas. Esforços não devem ser medidos no sentido de implementar
programas de fisioterapia para esta população.
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RESUMO
O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem se tornado epidêmica, sendo um problema de saúde
pública, por se tratar de uma doença crônica com diversas complicações como: a neuropatia
diabética, doença vascular periférica que podem evoluir para o pé diabético (PD), amputação
dos membros inferiores, tendo elevado custo humano e financeiro. PD é o termo empregado
para nomear as diversas alterações e complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos
pés e nos membros inferiores dos diabéticos, a ulceração, secundária principalmente à
neuropatia diabética, deformidade e trauma, é o principal fator de risco para infecção, sendo
que a prevenção e identificação precoce dessas alterações, com tratamento apropriado,
constituem ferramentas essenciais. Esse relato visa demonstrar a evolução clínica de um
paciente com pé diabético. Foram coletas informações em prontuário e entrevista com o
paciente. O debridamento cirúrgico e o manejo da ulcera oportunizou um desfecho favorável,
não sendo necessária a amputação do membro, porém a prevenção das complicações do DM2
em especial o PD, melhora a qualidade de vida e minimizam o gasto com saúde pública.
Palavras-chave: Doença crônica, Pé diabético, Ulcera

CASE REPORT: FROM ULCER TO TISSUE RECOVERY

ABSTRACT
Diabetes mellitus type 2 (DM2) has become an epidemic, being a public health problem because
it is a chronic disease with several debilitating health complications, such as: diabetic
neuropathy, peripheral vascular disease that can progress to diabetic foot (PD), amputation of
the lower limbs, having a high human and financial cost. PD is the term used to name the various
changes and complications that occurred, alone or together, in the feet and lower limbs of
diabetics, ulceration, secondary to diabetic neuropathy, deformity and trauma, is the main risk
factor for infection, and the prevention and early identification of these changes, with
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appropriate treatment, are essential tools. This report aims to demonstrate the clinical evolution
of a patient with diabetic foot. Information was collected in medical records and interview with
the patient. Surgical debridement and ulcer management provided a favorable outcome, and
limb amputation was not necessary, but the prevention of DM2 complications, especially PD,
improves patients' quality of life and minimizes public health expenditure.
Keywords: Chronic disease, Diabetic foot, Ulcer

INTRODUÇÃO
O DM é uma doença crônica, causada por fatores hereditários e ambientais (PEDROSA,
2001). Decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus efeitos, caracterizada por hiperglicemia. a DM tipo 2 é consequência de
variáveis grau de resistência à insulina e de deficiência relativa de secreção de insulina, sendo
considerado parte da chamada síndrome plurimetabólica ou de resistência à insulina e ocorre
em 90% dos pacientes diabéticos, sendo geralmente diagnosticada após os 40 anos (BRASIL,
2002).
A incidência e prevalência do DM estão aumentando, alcançando proporções
epidêmicas, a patologia está associada a complicações que comprometem a produtividade, a
qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos. Além disso, acarreta altos custos para seu
controle metabólico e tratamento de suas complicações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2002). É um problema de importância crescente em saúde pública, visto que, a
maioria dos países compromete entre 5 e 20% do seu gasto total com saúde (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).
O pé diabético é uma das mais graves e onerosas complicações do DM, uma pequena
lesão de pele, causada por um trauma menor com uma incidência cumulativa, ao longo da vida,
de cerca de 25% (TELÓ et a., 2010). A ulceras precedem cerca de 85% das amputações de
extremidades (GROSS et al., 1999). Sendo que 40 a 70% de todas as amputações das
extremidades inferiores estão relacionadas ao DM (PEDROSA, 2001). Sendo que, as
amputações e ulcerações podem ser prevenidas em 50% dos casos, por meio de um diagnóstico
precoce e tratamento adequado, sendo importante para o tratamento adequado da ulcera
determinar o fator etiológico. A ulceras precedem cerca de 85% das amputações de
extremidades.

(6)

O tratamento do pé diabético depende do grau de comprometimento do
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membro, considerando-se a presença e/ou gravidade de isquemia e/ou infecção. Os principais
fatores de risco para desenvolvimento de pé diabético, é a duração do DM (> 10 anos) e o mau
controle glicêmico, fatores psicossociais correlacionados com a depressão, que favorece
instabilidade postural e quedas, desmotivação e baixa aderência ao autocuidado, associados a
neuropatia diabética (ND) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). O tratamento
do pé diabético depende do grau de comprometimento do membro, considerando-se a presença
e/ou gravidade de isquemia e/ou infecção. Comprometimento exclusivamente neuropático pode
ser tratado com antibióticos e desbridamento (CASTRO et al., 2017).

METODOLOGIA
Foram realizadas consultas em uma Unidade de Saúde(UBS) de Lages, revisado
prontuário, realizados curativos e visita domiciliares ao paciente em questão. O primeiro
contato com o paciente foi em 12/04/18, e graças a metodologia do curso de medicina da
UNIPLAC e a horizontalidade do SUS, foi possível acompanhar o paciente ao longo de 18
meses.

RESULTADOS
Paciente I.M; sexo Masculino; 49 anos; nascida em 12/11/1968; branco; natural de
Lages–SC; residente em Lages-SC, com sua mãe; ensino fundamental completo; solteiro;
católico; trabalha autônomo com venda de peças metálicas para construção civil, com
diagnóstico clínico de Diabetes Mellitus tipo II há 3 anos, tendo como patologia associada
dislipidemia, suspeita clínica de hipertensão sistêmica. Etilista por 25 anos, em abstinência há
3 anos, tabagista há 35 anos, em abstinência há 2 meses. Procurou a unidade básica de saúde
(UBS) no dia 12/04/18 com resultados de exames laboratoriais previamente solicitados,
relatando preocupação quantos aos resultados, pois há 3 anos amputou o quinto pododáctilo no
membro inferior direito, após pequena lesão que evoluiu para necrose. Paciente não realiza dieta
alimentar, atividade física e fumava 30 cigarros dia.
Em uso de: metformina 850mg 1vez ao dia; clonazepam 2 mg uma vez ao dia;
Amitriptilina 25mg uma vez ao dia; Ácido acetilsalicílico 100 mg uma vez ao dia, o qual apesar
da prescrição não estava sendo utilizado.

580

Exames Físico: Alteração na avaliação do sistema cardiocirculatório, uma vez que,
apresentava se com elevação da pressão arterial, apresentando se com 145 x 100 milímetros de
mercúrio. Índice tornozelo braquial 1,1, sem edema de membros, pé direito com extensa
calosidade plantar.
Exames laboratoriais: Hemoglobina 15,9; plaquetas 151.00; colesterol total 182 mg/dl,
triglicerídeos 170,03 mg/dl, HDL 67 mg/dl, LDL 87 mg/dl, HbA1c 12 %, glicose de jejum 301
mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl, uréia 31,7 mg/dl, sódio 136 mg/dl, albumina urinaria 20mg ,
glicosúria ( ++).Dia 24/04/18, após antissepsia com PVPI a calosidade do pé direito foi
desbridada com lâmina de bisturi 11 e 24, paciente sem sensibilidade no membro, curativo com
Saf gel uma vez ao dia, e profilaxia com ciprofloxacino 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias.
Dia 30/05/18 paciente procura a UBS na classificação de risco, hgt de 315mg/dl, queixa
de lesão plantar em pé direito após longa caminhada. Realizado antibioticoterapia e
desbridamento da lesão, a qual após 19 dias teve evolução com necrose central (figura1).

Figura 1: Pé diabético necrosado dia 19/06/18
Dia 19/06/18 paciente encaminhado ao ambulatório de tratamento de ulceras. Dia
26/07/18 paciente encaminhado para hospital Nossa Senhora dos Prazeres, para avaliação do
membro em questão e conduta, realizado desbridamento em centro cirúrgico dia 27/07,
prescrito: Amoxicilina associado ao Clavulanato 875/125mg 12/12 horas, por 7 dias, Tramadol
associado Paracetamol 375/325 mg 8/8 horas se dor. Orientado a realizar curativo diário com
material estéril, solução fisiológica e óleo de girassol. Ferida com 2 dias, apresenta boa
evolução, sem presença de fibrinas ou necrose, odor característicos, secreções sanguinolentas
(figura 2).
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Figura 2: Pé diabético pós intervenção cirúrgica 27/07/18
Dia 07/09/18, ferida com 42 dias de tratamento apresenta diminuição significativa de
secreção serosanguinolenta, odor característica, remoção do excesso de fibrinas, apresentando
o leito úmido com presença de tecido de granulação. Bordas regulares, epitelizadas, com
diminuição de todas extensão e superficialidade de tecidos, não apresenta sinais de infecção,
introduzido o uso do curativo hidrocolóide (Figura 3).

Figura 3: Ferida cirúrgica 07/09/18
Dia 20/09/18, ferida com 52 dias de tratamento apresenta boa resposta ao curativo hidrocolóide,
o leito úmido com presença de tecido de granulação (figura 4).

Figura 4: Ferida cirúrgica 20/09/18
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Dia 02/10/18, ferida com 64 dias, ausência secreção sanguinolenta, sem odor, tecido de
granulação. Uso de curativos hidrocolóide a cada 24 horas, não apresenta sinais de infecção.

Figura 5: Ferida cirúrgica 02/10/18
Os curativos foram realizados pelo ambulatório de tratamento de ulceras, associada a equipe da
UBS local e aos fins de semana por técnica de enfermagem particular.
DISCUSSÃO
Importante problema para saúde pública e apresenta diversas complicações clínicas. O
PD diabético umas das suas principais complicações é responsável por 40 a 70% de todas as
amputações das extremidades inferiores, e mesmo quando a lesão não evolui para a amputação,
requer tratamento prolongado, dispendendo de tempo e material, e consumindo de seus
pacientes a saúde emocional, fato relatado em muitos momentos pelo paciente, visto que em
plena idade de atividade social, o mesmo encontrava se acamado.
A prevenção da evolução das comorbidades da diabetes, é pelo controle do índice
glicêmico, que modifica a evolução da doença. As amputações e ulcerações podem ser
prevenidas em 50% dos casos, por meio de um diagnóstico precoce e tratamento adequado.

CONCLUSÃO
O pé diabético causa preocupação mundial, o custo humano e financeiro dessa
complicação é imenso, dependente da conscientização social.
O controle glicêmico, implantação de medidas relativamente simples de assistência
preventiva, de diagnóstico precoce e de tratamento mais resolutivo nos estágios iniciais da
doença. O desbridamento é um importante método auxiliar, pois remove tecido desvitalizado,
ajuda no controle da infecção e estimula a fase proliferativa da cicatrização. Mesmo o processo
cicatricial evoluindo constantemente e adequadamente, certas coberturas podem deixar de ser
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a melhor indicação após alguns dias. O acompanhamento adequado é fundamental e deve ser
feito pelo profissional capacitado.
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RESUMO
O processo de tingimento é um dos fatores fundamentais no sucesso comercial dos produtos
têxteis, sendo esta indústria responsável pela geração de efluentes líquidos com alto teor de
corantes, que podem causar sérios problemas de poluição à vida aquática, alteração em ciclos
biológicos, além de serem cancerígenos ou mutagênicos. Com a implantação de novas leis e
maior fiscalização em busca da proteção ambiental, surge um grande interesse no
desenvolvimento de técnicas de tratamento de efluentes mais adequadas para a indústria têxtil.
O processo de adsorção pode ser aplicado com grande eficiência e economia no tratamento
deste efluente, sendo necessária, portanto, a busca de materiais de baixo custo para serem
utilizados industrialmente como adsorventes. Hidrogéis poliméricos podem ser utilizados como
adsorventes por possuírem biodegradabilidade, atoxicidade e alta hidratação em um curto
intervalo de tempo, podem ser sintetizados por alginato e reticulados com íons cálcio.
Palavras-chave: Adsorção, corantes, efluente.

COLOR REMOVAL OF EFFLUENTS FROM TEXTILE INDUSTRIES BY
ADSORPTION STUDIES

ABSTRACT
The dyeing process is one of the fundamental factors in the commercial success of textile
products, being responsible for the generation of liquid effluents with high dye content, which
can cause serious problems of life to life, besides being related to the biological cycles besides
being carcinogenic or mutagenic. With a roll-out of new laws and increased enforcement in
pursuit of environmental protection, there is a great deal of interest in the development of more
race effluent treatment techniques for the textile industry. The adsorption process can be applied
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with great efficiency and economy without treatment of effluents, being necessary, therefore, a
search of materials of low cost to be used industrially like adsorbent. Polymeric hydrogels can
be used as adsorbents because they have biodegradability, toxicity and high hydration in a short
time, and can be synthesized by alginate and crosslinked with calcium ions.
Keywords: Adsorption, dyes, effluent.

INTRODUÇÃO
O setor têxtil é responsável pela geração de grandes volumes de efluentes, os quais,
quando não corretamente tratados podem causar sérios problemas de contaminação ambiental.
A principal característica desse efluente é sua forte coloração, devido à presença de corantes
que não se fixam na fibra durante o processo de tingimento (KUNZ et al., 2002). A cor, ao
menos pelo ponto de vista estético, é um fator significativo no tratamento dos efluentes. Além
disso, essas indústrias são responsáveis por consumir grandes quantidades de água e produtos
químicos (SOARES, 1998).
A molécula do corante utilizada para tingimento da fibra têxtil pode ser dividida em
duas partes principais, o grupo cromóforo e a estrutura responsável pela fixação da fibra.
Existem diversas classes de corantes classificados segundo sua fixação, como por exemplo
ácido, direto, básico, de enxofre e reativos, sendo este último o mais utilizado mundialmente.
Os corantes reativos são assim chamados devido a sua capacidade de formarem ligações
covalentes com a fibra. São utilizados para o tingimento de fibras celulósicas com boas
características de tingimento, solidez e estabilidade química. Alguns exemplos de corantes
utilizados na indústria têxtil pertencentes a este grupo são o Preto Reativo, Amarelo Reativo
Bifuncional e o Verde Malaquita (KUNZ, et al., 2002).
Devido à baixa biodegradabilidade dos corantes, tem-se uma elevada dificuldade em
tratar eficientemente as águas residuárias geradas na complexa cadeia produtiva desta indústria.
Frequentemente, os tipos de tratamento empregados para remoção do corante envolvem
processos físicos ou químicos, incluindo coagulação, floculação, oxidação avançada, H 2O2/UV,
ozonização, troca iônica, irradiação e adsorção (VASQUES et al., 2011). Porém, algumas
dessas técnicas de tratamento apresentam diversas limitações, sejam elas por questões
econômicas ou práticas.
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A adsorção é uma das técnicas empregadas com sucesso para remoção efetiva da cor
presente em efluentes têxteis. Caracteriza-se por um processo que envolve a transferência de
moléculas específicas de um fluido para uma fase sólida, sendo vários os fatores que podem
influenciar na sua eficiência, tais como a estrutura molecular ou natureza do adsorvente, a
solubilidade do soluto, o pH do meio, a temperatura e o diâmetro molecular do adsorbato
(FOUST, 1982).
O carvão ativado é o adsorvente mais utilizado na remoção de cor e no tratamento de
efluentes têxteis, mas, devido ao seu alto custo, seu uso tem sido reduzido para aplicação em
grande escala. Sendo assim, o desenvolvimento de adsorventes alternativos de baixo custo tem
sido o foco de diversas pesquisas (VASQUES et al., 2011). Os hidrogéis podem ser utilizados
como adsorventes, são redes poliméricas tridimensionais hidrofílicas capazes de absorver
grandes quantidades de água e fluidos biológicos, podendo ser sintetizados por alginato e
reticulados com íons cálcio.
Alginato é um copolímero binário não ramificado constituído por unidades (1→4) β-Dmanuronato (M) e α-L-guluronato (G), que pode ser isolado a partir de algas como a Laminaria
hyperborea, Macrocystis pyrifera, Laminaria japônica e Sargassum spp. Para a formação de
beads (hidrogéis de alginato com formato esférico de escala macroscópica), o alginato deve ser
gotejado em uma solução contendo cátions divalentes, tais como Ca2+, Sr2+, Ba2+ entre outros.
Com relação à reticulação com íons Ca2+, os blocos G do alginato interagem eletrostaticamente
com os mesmos, levando a formação de uma estrutura egg-box (KAWASAKI, 2017).
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma breve revisão da literatura
sobre a viabilidade da remoção da cor de efluentes da indústria têxtil pelo processo de adsorção,
utilizando hidrogéis de alginato reticulados com íons cálcio.

METODOLOGIA
Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter analítico a respeito da
remoção da cor de efluentes da indústria têxtil utilizando o método de adsorção.
A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 20 de abril de 2019, sendo utilizadas
variadas bases de pesquisa, no qual o critério de inclusão dos artigos foi quanto a relação direta
com o assunto em estudo, no idioma português.
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RESULTADOS
No trabalho apresentado por Kawasaki (2017), as condições de pH mais favoráveis para
o processo de adsorção se deu em pH 8 e 10, com remoção de aproximadamente 48 e 82% do
corante verde melaquita respectivamente.
CRISPIM et al. (2017), utilizou hidrogéis liofilizados a base de quitosana para a
adsorção do corante azul brilhante. Nesse estudo a caracterização do hidrogel de quitosana
liofilizado foram feitas através da análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para
dois tipos de hidrogéis, um somente liofilizado à base de quitosana e o outro liofilizado com
carvão ativo. Além disso, o estudo compara as isotermas de adsorção obtidas utilizando
hidrogéis com carvão ativo e sem a presença do mesmo.

DISCUSSÃO
A adsorção utilizando hidrogéis de alginato reticulado com íons cálcio para remoção de
corante presente no efluente de indústrias têxteis mostrou-se eficaz. Analisando o efeito da
massa do hidrogel apresentado por Kawasaki (2017), observa-se que o aumento de sua massa
provocou a redução da capacidade de adsorção (𝑞𝑒𝑞 ) do corante. Esse fenômeno pode ser
explicado devido ao aumento da competição do hidrogel pelo adsorbato, bem como o fato do
𝑞𝑒𝑞 ser inversamente proporcionar à massa.
Quando se analisa o efeito da concentração inicial do corante, percebe-se em geral que
o valor da capacidade de adsorção aumenta conforme o aumento da concentração do corante na
solução. Porém, deve-se determinar a melhor concentração para o estudo experimentalmente
pois acima de determinada concentração, ocorre a saturação dos sítios ativos do adsorvente.
No trabalho apresentado por Crispim et al. (2017), através da MEV foi possível observar
que o hidrogel que não continha carvão ativo apresentou uma superfície mais fibrosa e com a
presença de poros. No entanto, o hidrogel contendo carvão ativo apresentou uma superfície
mais lisa com uma quantidade menor de poros, isso pode ter ocorrido devido à inserção de
carvão ativo aos espaços vazios do hidrogel.
Neste mesmo trabalho pode-se perceber que com o aumento da temperatura houve uma
diminuição na capacidade de adsorção. Isso pode ser explicado pois conforme ocorre o aumento
da temperatura, a solubilidade dos corantes na solução tende a aumentar, assim dificultando a
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interação do corante com o adsorvente, e consequentemente, diminuindo a capacidade de
adsorção.
CONCLUSÃO
A adsorção dos corantes presentes nos efluentes da indústria têxtil utilizando hidrogéis
de alginato reticulados com íons cálcio se mostrou eficiente, podendo assim, serem utilizados
com essa finalidade minimizando os problemas ambientais e resolvendo o problema de
efluentes das indústrias têxteis. A utilização das beads para o processo de adsorção se mostrou
um processo viável, devido a sua facilidade de obtenção, baixo custo, capacidade elevada de
remoção.
Além disso, pode-se perceber que fatores como pH, concentração inicial do corante,
temperatura e a massa do hidrogel podem afetar de forma positiva ou negativa a adsorção destes
corantes presentes nos efluentes das indústrias têxteis.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi identificar possíveis riscos de contaminação devido ao descarte
de resíduos às margens do Rio Ponte Grande em Lages, Santa Catarina. Pesquisa de abordagem
qualitativa, com a utilização da técnica de observação livre do descarte de resíduos sólidos e
condições sanitárias ambientais às margens do rio Ponte Grande. Os resultados referem-se
muito mais à identificação dos problemas ambientais como possibilidades de contaminação do
solo, água, ar e danos ao ambiente, à saúde humana, causados por inúmeros fatores, como o
descarte de resíduos de forma inadequada. Levanta-se assim a importância de promover a
sensibilização e desenvolver práticas de responsabilidade socioambiental em todos os contextos
de vida. Possibilitando a compreensão de que vivemos em rede, com tudo e todos,
proporcionando quem sabe assim maior cuidado com resíduo sólido para melhorar as condições
de vida e saúde.
Palavras-chave: Resíduo sólido, contaminação, pensamento complexo.

RISK RISK: FROM LIVE TO MIDDLE TO LIVE
ABSTRACT
The objective of this research was to identify possible risks of contamination due to waste
disposal on the banks of the Ponte Grande River in Lages, Santa Catarina. Research on a
qualitative approach, using the technique of free observation of solid waste disposal and
environmental sanitary conditions on the banks of the Ponte Grande River. The results refer
much more to the identification of the environmental problems as possibilities of contamination
of the soil, water, air and damages to the environment, to the human health, caused by numerous
factors, like the waste disposal of inadequate form. This raises the importance of promoting
awareness and developing practices of social and environmental responsibility in all contexts
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of life. Enabling the understanding that we live in a network, with everything and everyone,
thus providing greater care with solid waste to improve living and health conditions.
Keywords: Disposal of trash, contamination, complex thinking.

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS ) busca através da normatização das
políticas públicas o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, por meio do
Governo Federal, isolado ou em cooperação com Estados, Distritos, Municípios ou particulares
(BRASIL, 2010). Mesmo assim, o descarte de resíduos ainda é um dos principais problemas
ambientais no Brasil (TARVARES, 2008).
A PNRS integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política
Nacional de Educação Ambiental e com a Política Federal de Saneamento Básico (BRASIL,
2010), com visão sistêmica, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica,
tecnológica e de saúde pública, o desenvolvimento sustentável e o respeito às diversidades. A
PNRS aborda a não geração, a redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, visando a qualidade ambiental e de saúde (BRASIL, 2010).
A ausência de saneamento ambiental tem sido apontada como um elemento que
contribui para a presença de doenças na população mundial (FERRETE et al., 2007). Ponto
preocupante é o destino final dos resíduos, pois os mesmos podem conter substâncias tóxicas
ou agentes patogênicos, que contaminam o solo e água superficial ou subterrânea
(MOSCARDI; NOBRE, 2012).
Entre as destinações finais e/ou tratamento dos resíduos como aterro sanitário,
incineração, a reciclagem é a mais nobre, por razões ecológicas e econômicas (SCARLATO;
PONTIN, 1992). Esta se contrapõe ao acúmulo de resíduos em bairros críticos, e suas
consequências para saúde do ambiente e dos seres, e assim necessitam providências nas
realidades locais (ARAÚJO, PIMENTEL, 2016). Diante do exposto o presente trabalho
apresenta como objetivo identificar possíveis riscos de contaminação devido ao descarte de
resíduos às margens do Rio Ponte Grande.
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com a utilização da técnica de
observação livre. A observação livre como método investigativo neste trabalho deve-se a
necessidade de identificação de comportamentos de recicladores de resíduos, durante a prática
de separação. Na maioria dos estudos sobre comportamento, a observação direta fornece
informações se o indivíduo adotou um comportamento apropriado (WOGALTER; DINGUS,
1999).
Esta atividade decorreu de uma proposta de aprendizagem significativa na disciplina de
Ecologia da Ação, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde durante o ano de
2019, em área de abrangência do sistema integrado aquífero guarani/Serra Catarinense Geral e
a relação do homem com o ambiente. Registros fotográficos foram realizados e modo a
sustentar as análises em relação ao descarte de resíduos resultantes do processo de coleta,
separação e reciclagem de resíduos. A fotografia a seguir foi a escolhida para a condução deste
manuscrito.

Figura 1. Descarte de resíduos sólidos, às margens do rio Ponte Grande.

Fonte: As autoras (2019).
A seguir, são apresentadas as análises empreendidas a partir da vivência da observação
livre e da imagem selecionada.

RESULTADOS
A Figura 1. Representa o registro em imagem do acúmulo e descarte de resíduos
resultantes do processo de reciclagem e outros, destinados de maneira incorreta conforme
observado na parte de fora da estrutura e redondezas do local de reciclagem, destinados de
maneira imprópria às margens do rio Ponte Grande.
A bacia hidrográfica do rio Ponte Grande encontra-se na área urbana do município de
Lages, região serrana do estado de Santa Catarina. É a bacia que detém maior potencial de
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crescimento urbano no município de Lages. Conta com uma área de 2.722,35 hectares,
composta por 23 nascentes e 26 confluências. O rio Ponte Grande é um importante afluente do
rio Caveiras, o qual possui a segunda maior sub-bacia da bacia hidrográfica do rio Canoas,
tributário do rio Uruguai (NETO; BECEGATO; CABRAL, 2013).

DISCUSSÃO
A PNRS foi instituída pela Lei nº 12.305/10, é importante para o enfrentamento dos
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos
resíduos sólidos (BRASIL, 2019). Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo
como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e o aumento da reciclagem e da
reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos
(BRASIL, 2019). Fato que muitas vezes ainda não ocorre como visto na imagem.
O gerenciamento de resíduos se dá através de instrumentos como os planejamentos, a
coleta seletiva, à criação e desenvolvimento de cooperativas ou associação de catadores de
materiais recicláveis, os incentivos fiscais e financeiros, entre outros (BRASIL, 2010). Segundo
o mesmo autor para gerenciamento de resíduos segue-se uma ordem de prioridade: não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Na foto observa-se a reciclagem e em suas margens o
destino incorreto do resíduo, com potencial para contaminação.
No Brasil 58% do total dos resíduos gerados são descartados em locais inadequados
(ABRELPE, 2012). A utilização indiscriminada de agrotóxicos, a falta de saneamento básico,
resíduos líquidos urbanos e industriais, resíduos de combustíveis, óleos, o resíduo acumulado
nas ruas são as principais fontes de contaminação do solo e da água (NASCIMENTO et al.,
2015; UWIZEYIMANA et al., 2017). No município de Lages o acúmulo de lixo nas ruas de
forma inadequada também ocorre, conforme observado, podendo este gerar contaminações do
solo, água e assim prejudicar o meio e a saúde da população, entre outros riscos.
Ao tratar-se do rio Ponte Grande devido sua área e suas afluências o risco de sua
contaminação é preocupante (OLIVEIRA et al., 2015). Segundo mesmo autor os cursos d‘água
se encontram poluídos, como resultado da ausência de infraestrutura e planejamento do uso do
solo e urbanização, pelo despejo de esgotos domésticos sem tratamento e resíduos depositados
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em seu leito. Essas situações de agressão ao ambiente penalizam a própria população o que se
observa também mediante ao registro da foto.
Estudos já apontam que tais contaminantes na bacia do rio Ponte Grande já alteraram os
parâmetros de Oxigênio dissolvido (OD), pH, turbidez, cor aparente, amônia total, fósforo total
e fenóis totais, com valores fora dos limites estabelecidos pela legislação para água doce,
comprometendo sua qualidade (OLIVEIRA, 2015). Registros de concentrações de metais como
o Cromo, altamente nocivo à saúde humana e animal na foz do rio Carahá, área de recarga do
Aquífero Guarani, evidencia o nível crítico de contaminação (MAFRA et al., 2016), podemos
estar ingerindo o lixo que estamos jogando.
É comum relacionar os problemas ambientais, com os bairros de baixa renda, onde não
há regularidade na coleta e transporte dos resíduos (ARAÚJO; PIMENTEL, 2016). O mesmo
ocorre na imagem observada que trata-se de um bairro de baixa renda, porém, tal fato não se
justifica, devido a problemática dos resíduos tratarem-se de um problema de todos os níveis
econômicos e educacionais (ARAÚJO; PIMENTEL, 2016) a qual se dá devido a falta de
informação e ou por informações incorretas (CINQUETTI, 2004).
Apesar dos avanços com a problemática dos resíduos sólidos e suas consequências para
o mundo, percebe-se a necessidade de desenvolvimento de novos valores culturais e éticos, de
modo a reorientar o estilo de vida dos consumidores e despertar a consciência ambiental dos
mesmos (ARAÚJO; PIMENTEL, 2016). Enfatiza-se à necessidade de investir na educação
ambiental, onde indivíduo e coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial
à qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 2010; 2019).
Vivemos em um mundo multidimensional, em um sistema complexo, em rede, e assim
necessitamos pensar da mesma forma a qual nos encontramos estruturados, ser, ambiente,
mundo, interligado para possível compreensão do todo (MORIN, 1982; VEIGA, 2003). Tratase do poder de autorreconstrução e autodestruição, a consciência de que toda ação gerará uma
reação, igual, proporcional, em sentido contrário ao que realizamos (MORIN, 2015). Ou seja,
o resíduo que jogamos na rua, voltará para nós com a mesma intensidade e danos os quais foi
jogado. Pois somos todos responsáveis de tudo e de todos, diante de todos, e eu, mais que todos
os outros (DOSTOIEVSKI, 2008). Assim e necessário à preservação ambiental, preservação da
vida e melhores condições de saúde.
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CONCLUSÃO
Os possíveis riscos de contaminação do solo, água, humano e animal são altíssimos, o
tema de descarte de resíduos sólidos é caracterizado como uma das principais formas de
contaminação, e mesmo com todas as ações e processos educativos que vem sendo realizados,
o descarte ainda ocorre, percebendo-se a falta de saneamento, cuidado e conscientização da
população sobre tal problemática.
Novas políticas públicas poderão e devem ser implantadas atendendo às diferentes
necessidades, assim como a implantação de projetos e programas de conscientização, por
parte da comunidade científica.
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RESUMO
No decorrer dos anos se pode observar a crescente mudança das atividades de trabalho e do
modo como se desenvolvem as relações que ali se estabelecem, as condições para a sua
realização e modo como se organiza o trabalho, entre outros fatores. Essas mudanças trouxeram
algumas facilidades ao contexto laboral, mas também ampliaram à vulnerabilidade do
trabalhador ao adoecimento dele decorrente. O objetivo deste estudo foi avaliar a
vulnerabilidade aos riscos psicossociais nas organizações de trabalho de Santa Catarina. Se
caracteriza como uma pesquisa de campo, aplicada, descritiva e transversal. Assume o design
de survey (levantamento). A mostra foi composta por 196 profissionais da área de gestão de
recursos humanos participantes do Congresso Catarinense de Recursos Humanos de 2017. Os
dados foram coletados por meio do questionário Fatores Psicossociais de Identificação de
Situações de Risco (MARTIN; YERRO, (2002), composto por perguntas fechadas, adaptado
aos objetivos do estudo. Os resultados encontrados possibilitam concluir que as organizações
de trabalho de Santa Catarina, objeto deste estudo, apresentam vulnerabilidade aos riscos
psicossociais.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Saúde ocupacional, Fatores de risco no trabalho.
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PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE WORK CONTEXT IN SANTA CATARINA
WORK ORGANIZATIONS

ABSTRACT
Over the years, one can observe the increasing change in work activities and the way in which
the relationships established there, the conditions for their realization and the way in which
work is organized, among other factors. These changes brought some facilities to the labor
context, but also increased the vulnerability of the worker to the sickness resulting from it. The
objective of this study was to evaluate the vulnerability to psychosocial risks in work
organizations in Santa Catarina. It is characterized as a field research, applied, descriptive and
transversal. Assume the survey design. The sample of this study was composed of 196
professionals from the human resource management area participating in the Catarinense
Congress of Human Resources in 2017. The data were collected through the questionnaire
Psychosocial Factors of Identification of Situations of Risk (MARTIN, YERRO, 2002) ,
composed of closed questions, adapted to the objectives of the study. The results show that the
work organizations of Santa Catarina, object of this study, are vulnerable to psychosocial risks.
Key words: Occupational health, Occupational health, Occupational risk factors.

INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil há um conjunto de trabalhadores que se afastam do trabalho por
problemas relacionados à saúde, e esse conjunto cresce significativamente como comprovam
os números estatísticos relacionados ao setor. O Primeiro Boletim Quadrimestral sobre
Benefícios por Incapacidade de 2017 descreve que a Política Nacional de Segurança e Saúde
no Trabalho, que foi introduzida pelo Decreto nº 7.602/2011 é pautada pelo seguinte objetivo:
“a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de
acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele,
por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho” (MT, 2016. p.5).
Os transtornos mentais e comportamentais estão relacionados aos fatores
psicossociais. Estes se ampliam em seu modo quantitativo, em função das mudanças que a
contemporaneidade obriga aos modos de viver e trabalhar. Eles representam cerca de, 17,5 mil
casos novos por ano, assumidamente associados ao trabalho, que produzem um déficit
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considerável à economia, uma vez que geram cerca de 2,4 milhões de dias de trabalho perdidos
por ano (PREVIDÊNCIA TOTAL, 2017).
Os dados acima representados mostram a necessidade de se trazer a discussão o tema
objeto deste estudo – os riscos psicossociais – oriundos de todos os riscos que recaem sobre as
atividades laborais nos tempos atuais. Os fatores de risco psicossociais no trabalho referem-se
às condições que se encontram presentes em uma situação de trabalho e que estão diretamente
relacionadas com as condições ambientais onde o mesmo acontece (OIT/OMS-1984).
Frequentemente, os fatores de risco psicossociais atuam durante longos períodos da
vida do trabalhador, de forma contínua e intermitente, são muitos e de diferentes naturezas e
quando se manifestam os agravos já são perceptíveis e danosos ao trabalhador. Provocam
influência em suas atitudes, motivação, percepção da realidade e na resposta à diferentes
situações de trabalho (COELHO, 2008).
Assim sendo, dada a inquietação gerada com o momento econômico do país e a
necessidade de minimizar afastamentos, demissões, acidentes, perdas, necessidades de
recontratação, etc., e poder produzir conhecimento relevante que possa sugerir ações voltadas
à satisfação humana no trabalho e à produtividade, problematiza-se neste estudo à seguinte
questão: “As organizações de trabalho de Santa Catarina estão vulneráveis aos Riscos
Psicossociais”? Para responder a esta questão determinou-se como objetivo geral: avaliar a
vulnerabilidade aos riscos psicossociais nas organizações de trabalho desse estado.

METODOLOGIA
O estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, aplicada, cuja forma de
abordagem do problema é quantitativa, vez que se valeu de técnicas estatísticas. Quanto aos
objetivos é uma pesquisa descritiva. Assume o design de survey (levantamento). Define-se
ainda, como uma pesquisa transversal, pois os dados foram coletados em um determinado
instante de tempo.
O estudo foi realizado no período correspondente aos dias 13 e 14 de julho de 2017,
durante a realização do Congresso Catarinense de Recursos Humanos, nas dependências do
Centro de Convenções de Florianópolis – Centro-Sul.
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Entre os cerca de 700 inscritos no congresso, foram participantes 196 profissionais de
Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas que atuavam em cargos operacionais ou gerenciais.
A mostra foi caracterizada por acessibilidade.
Os dados foram coletados por meio do instrumento Fatores Psicossociais de
Identificação de Situações de Risco desenvolvido pelos técnicos de Serviço de Segurança e
Higiene no Trabalho e Formação do Instituto Navarro de Salud Laboral do Governo de Navarra,
Espanha, Lahera e Yerro (2002). Este é composto por 30 perguntas fechadas e uma de livre
resposta e foi adaptado aos objetivos do estudo. As questões estão inseridas em um conjunto de
cinco categorias de análise: (i) participação, envolvimento e responsabilidade; (ii) formação,
informação e comunicação; (iii) gestão do tempo; (iv) coesão grupal; (v) assédio moral. Os
dados resultantes da pesquisa foram analisados de acordo com o manual de instruções do
instrumento.
O estudo foi registrado na Plataforma Brasil e aprovado sob o Protocolo nº 2.157.849
em 05 de julho de 2017 (CEP/UNIPLAC).

RESULTADOS
De modo a evidenciar o conjunto de dados coletados e, deste modo possibilitar a
visualização sumária dos resultados compilados a partir de todas as categorias analisadas, a
seguir apresenta-se a Figura 1.
Figura 1. Representação gráfica do conjunto de dados analisados
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Por meio da Figura 01 é possível observar que a pontuação geral leva a classificação
de inadequação das organizações de trabalho em relação aos riscos psicossociais. Com exceção
da coesão grupal que apresenta percentuais mais próximos entre adequação e inadequação, as
demais categorias mantêm valores claramente diferenciados para inadequação e muita
inadequação.
Na categoria participação, envolvimento e responsabilidade se somadas as respostas
para inadequado e muito inadequado encontra-se um percentual de 61,7% de não adequação
das organizações em relação aos riscos psicossociais. A categoria formação, informação e
comunicação apresenta 73,9% de não adequação das organizações, valor bastante considerável,
pois apenas 25,5% representa adequação. A gestão do tempo, que avalia o ritmo do trabalho, a
carga de trabalho, a autonomia de tempo e fadiga, apresenta um percentual de 84,2% de não
adequação indicando que as organizações participantes da pesquisa estão vulneráveis quando
tal aspecto é avaliado. Na Coesão grupal encontram-se percentuais mais equânimes, mas ainda
assim indicando vulnerabilidade com 53,6% de inadequação.
Na sequência da apresentação dos resultados, destaca-se a Tabela 1, que apresenta os
resultados de frequência para as respostas relacionadas ao assédio. Para esse fator, os
entrevistados tinham a opção de responder sim, não, não se aplica ou não sei.

Tabela 1. Frequência absoluta (n) e frequência relativa (%) para as perguntas relacionadas ao
fator assédio.
Pergunta
Dos problemas que existem em um departamento ou seção,
sempre se identifica concretamente o responsável?
Têm aumentado as baixas de origem psicológica de longa
duração entre os funcionários?
Existe alguma pessoa que está sendo isolada, ignorada ou
excluída do grupo em virtude de características físicas ou
pessoais?

Sim

Não

163 (83,2%)

33 (16,8%)

140 (71,4%)

46 (23,5%)

43 (21,9%)

121 (61,7%)

O assédio é apresentado neste estudo como um aspecto que se refere as situações tais,
que uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce um conjunto de comportamentos caracterizados
por uma violência psicológica extrema, de maneira sistemática e durante um tempo prolongado,
sobre outra pessoa no local de trabalho. O efeito desse processo é o de intimidar, apoiar, reduzir
intelectualmente a vítima com o objetivo de eliminá-la da organização (LAHERA; YERRO,
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2002). Na Tabela 1, onde se apresentam os resultados da categoria assédio, quando
questionados em relação à identificação de um responsável quando ocorre um problema dentro
da organização, a maioria dos entrevistados (83,2%), respondeu identificar o responsável por
determinado problema. Quando questionados sobre o aumento das baixas psicológicas de longa
duração entre os funcionários, a maior parte dos participantes respondeu afirmativamente
(71,4%). Por fim, em relação à exclusão de pessoas devido a características físicas ou pessoais,
a maior parte dos entrevistados respondeu que tal prática não ocorre (61,7%)

CONCLUSÃO
Além de levantar aspectos que pudessem originar riscos psicossociais nas
organizações, a pesquisa buscou discutir em conjunto, aspectos da gestão de pessoas que
também pudessem incidir nos mesmos riscos. Ao analisar os percentuais observa-se que nas
organizações participantes da pesquisa a gestão de pessoas parece priorizar mais o lucro ou
ganhos do que as pessoas.
Os dados acima apresentados mostram que as organizações de trabalho de Santa
Catarina, objeto desta pesquisa, apresentam vulnerabilidade aos riscos psicossociais.
Os riscos psicossociais no ambiente de trabalho exigem uma escuta acurada e técnica,
precisam de um espaço nas organizações para que os trabalhadores sejam ouvidos e suas
preocupações sejam acolhidas para que os percentuais vistos aqui se modifiquem e se mostrem
mais favoráveis. Deste modo, a organização incrementará seus ganhos e seus colaboradores
serão pessoas mais felizes e zelosas pelo trabalho que desenvolvem.
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RESUMO
O principal problema registrado durante o armazenamento de ameixas ‘Laetitia’ é o
escurecimento da polpa. Este distúrbio fisiológico pode ser minimizado em temperaturas
inferiores a 2 °C, e condições adequadas de atmosfera controlada (AC) e com uso de 1metilciclopronapo (1-MCP). O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes condições de AC e do
armazenamento refrigerado (AR) com ou sem a aplicação de 1-MCP sobre o escurecimento da
polpa de ameixas ‘Laetitia’. Os tratamentos avaliados foram AR, AR + 1-MCP e AC de 2 kPa
O2 + 1,2 kPa CO2, 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2. Após 50 dias de
armazenamento mais três dias em condições ambiente (20 ± 2 ºC/60 ± 5% de UR) foi avaliado
o escurecimento da polpa ('luminosidade'; L e índice de escurecimento) . Os valores de L
observados em frutos armazenados em 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e AR + 1-MCP foram em média
11,3 % maiores às demais condições de armazenamento. O maior percentual de frutos que
apresentaram escurecimento da polpa severo foram aqueles armazenados em condições de 0,5
kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2. As condições de 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e
AR + 1-MCP reduzem o escurecimento da polpa em ameixas ‘Laetitia’ após 50 dias de
armazenamento.
Palavras-chave: Distúrbio fisiológico, etileno, pós-colheita.
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SEVERITY OF INTERNAL BROWNING IN 'LAETITIA' PLUMS UNDER COLD
STORAGE WITH 1-MCP AND CONTROLLED ATMOSPHERE

ABSTRACT
The main problem recorded during the storage of plums is the internal browning. This
physiological disturbance can be minimized at temperatures below 2 ° C, and suitable
conditions of controlled atmosphere (CA) and with the use of 1-methylcyclopronapo (1-MCP).
The objective of this work was to evaluate different conditions of CA and refrigerated storage
(RA) with or without the application of 1-MCP on the internal browning of the 'Laetitia' plum.
The treatments evaluated were RA, RA + 1-MCP and CA of 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2, 1 kPa O2
+ 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2. After 50 days of storage plus three days at ambient
conditions (20 ± 2 ºC / 60 ± 5% RH), the internal browning ('luminosity', L and browning index)
was evaluated. The L values observed in fruits stored at 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e AR + 1-MCP
were on average 11.3% higher than the other storage conditions. The highest percentage of
fruits that presented severe internal browning were those stored under conditions of 0,5 kPa O2
+ 1,2 kPa CO2 e 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2. The conditions of 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e AR + 1MCP reduce the internal browning in 'Laetitia' plums after 50 days of storage.
Keywords: Physiological disturbance, ethylene, post-harvest.

INTRODUÇÃO
Ameixas e nectarinas amadurecem e senescem rapidamente em temperatura ambiente.
Nesse sentido, o armazenamento refrigerado (AR) pode ser uma alternativa interessante para
desacelerar estes processos (LURIE; CRISOSTO, 2005), além de possibilitar a comercialização
desse produto em períodos de menor oferta no mercado.
O grande problema do armazenamento de ameixas em AR é o aparecimento de
distúrbios fisiológicos, dentre os quais o escurecimento da polpa apresenta maior relevância,
especialmente em armazenamento superior a 25 dias. Alguns trabalhos têm relatado que o
escurecimento de polpa se desenvolve rapidamente quando cultivares suscetíveis de ameixas
são armazenadas entre 2,2 a 7,6 °C do que quando armazenadas em temperaturas próximas de
zero (CRISOSTO et al., 1999). Além disso, esse distúrbio pode ser agravado pela ação do
etileno.
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Em trabalhos recentes foram observados que a atmosfera controlada apresenta relação
com a redução do escurecimento de polpa de graviolas (SANCHES et al., 2016) e de ameixas
‘Laetitia’ (NUNES et al., 2017). Além disso, o uso de 1- metilciclopropeno (1-MCP), um
inibidor da ação do etileno, pode ser uma alternativa viável para a redução da manifestação
desse distúrbio em AR (STEFFENS et al., 2013).
O objetivo do trabalho foi avaliar condições de AC e do AR com ou sem a aplicação de
1-MCP sobre o escurecimento da polpa de ameixas ‘Laetitia’.

METODOLOGIA
Ameixas ‘Laetitia’ foram colhidas em pomar comercial localizado no município de
Lages, SC, e posteriormente foram transportadas para o Laboratório de Fisiologia e Tecnologia
Pós-Colheita (LFTPC) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Lages, SC). No
laboratório, foram eliminados os frutos com lesões, defeitos, ferimentos ou dano mecânico e,
posteriormente, procedeu-se a homogeneização das amostras.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados com quatro
repetições. Cada unidade experimental foi composta por 25 frutos. Os tratamentos utilizados
foram: armazenamento refrigerado (AR), AR + 1-MCP, e atmosfera controlada nas condições
de 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2, 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2.
Para o tratamento com 1-MCP, foi utilizado o produto SmartFresh® (0,14% de 1-MCP
na formulação pó), na dose de 1,0 µL L-1. O produto foi solubilizado em água, em condição
ambiente, em um recipiente hermético, e, posteriormente, a solução foi transferida para uma
placa de Petri, dentro de uma minicâmara com volume de 180 L, com fechamento hermético.
Os frutos ficaram expostos ao tratamento durante 24 horas.
Os frutos de todos os tratamentos foram armazenados durante 50 dias em minicâmaras
com volume de 180 L, na temperatura de 1,7 ± 0,1 ºC e UR de 96 ± 2%. As pressões parciais
de O2 e CO2 geradas no interior das minicâmaras, foram obtidas segundo metodologia descrita
em Alves et al. (2009).
Após 50 dias de armazenamento, os frutos foram retirados das minicâmaras e mantidos
em temperatura ambiente (20 ± 2 ºC/60 ± 5% de UR) por três dias, e em seguida foi avaliado o
escurecimento da polpa ('luminosidade'; L) por meio de um colorímetro Minolta, modelo CR
400, na região mediana dos frutos. O h° define a coloração básica, sendo que 0º= vermelho, 90º
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= amarelo e 180º = verde e o L define a luminosidade que varia de 0 (preto) a 100 (branco),
sendo que quanto menor o valor, mais escurecida é a polpa. A severidade do escurecimento da
polpa (expresso em proporção de frutos afetados) foi avaliada através de corte transversal na
região equatorial do fruto e categorizada em quatro categorias: ausente (ausência de
escurecimento de polpa), inicial (sinais iniciais de escurecimento), moderado (25-50% da polpa
com sinais de escurecimento) e severo (mais de 50% da polpa com presença de escurecimento).
Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Bartlett (BARTLETT, 1937) e de
Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965) para verificação da homogeneidade das variâncias e
da normalidade dos resíduos, respectivamente. Como os dados atenderam as pressuposições do
modelo normal, estes foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05).

RESULTADOS
Para a severidade de escurecimento de polpa indicado pelo atributo L, os valores
observados em frutos armazenados em 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e AR + 1-MCP foram, em
média, 11,3 % maiores comparativamente as demais condições de armazenamento (Tabela 1).
Tabela 1. Luminosidade da polpa em ameixas ‘Laetitia’ armazenadas em diferentes condições
de atmosfera por 50 dias (1,7 + 0,9 °C/96 + 2% de UR), com ou sem uso de 1-MCP, seguido
de três dias de shelf life (20 ± 2 ºC/65 ± 5% de UR).
Tratamentos
Armazenamento refrigerado
2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2
Armazenamento refrigerada + 1-MCP
CV (%)

Luminosidade (L)
49,7 b
49,2 b
56,6 a
49,8 b
55,2 a
2,4

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).

O maior percentual de frutos onde não se observou escurecimento da polpa
(escurecimento da polpa classificado como ausente) foram aqueles armazenados em AC com 1
kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e em AR + 1-MCP. Por outro lado, o maior percentual de frutos que
apresentaram escurecimento severo de polpa foram aqueles armazenados em condições de 0,5
kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 (Figura 1).
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Percentual de frutos
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Atmosfera refrigerada+1-MCP
Figura 1. Escurecimento da polpa em ameixas ‘Laetitia’ armazenadas em diferentes condições
de atmosfera por 50 dias (1,7 + 0,9 °C/96 + 2% de UR), com ou sem tratamento com 1-MCP,
seguido de três dias em condições ambiente (20 ± 2 ºC/65 ± 5% de UR).

DISCUSSÃO
Frutos com valor L de polpa igual ou superior a 50,5 apresentam aceitabilidade em torno
de 80% (STANGER et al., 2014). Nesse sentido, os frutos armazenados em AR e em AC com
2 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e 0,5 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 seriam preteridos pelos consumidores.
Contudo, vale ressaltar que os frutos podem apresentar alta aceitabilidade, se o distúrbio estiver
na fase inicial de desenvolvimento (CORRÊA et al., 2011).
A suscetibilidade da ameixa ‘Laetitia’ ao escurecimento de polpa é o principal problema
encontrado pelos produtores (ALVES et al., 2009; ALVES et al., 2011), uma vez que a
manifestação desse distúrbio fisiológico é diretamente relacionada com a temperatura e tempo
de armazenamento (CRISOSTO et al., 1999) e com as pressões parciais de O 2 e CO2 nas quais
os frutos ficam expostos.
O escurecimento da polpa pode ser resultante da modificação das interações entre fenóis
e polifenóis oxidases, uma vez que a permeabilidade de membrana é modificada em função da
deterioração de tecidos (LURIE;CRISOSTO, 2005). Kader e Chordas (1984) relataram que o
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escurecimento da polpa em peras foi diretamente relacionado com a quantidade total de
compostos fenólicos presentes nos frutos e com o nível de atividade de polifenol oxidase.

CONCLUSÃO
As condições de AC com 1 kPa O2 + 1,2 kPa CO2 e o armazenamento refrigerada
associado com a aplicação de 1-MCP reduzem o escurecimento da polpa em ameixas ‘Laetitia’
após 50 dias armazenamento.
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RESUMO
O trabalho teve como objetivo a síntese de hidrogéis à base de poli(ácido acrílico) e a
determinação do mecanismo de difusão de água predominante nos hidrogéis através de ensaios
de intumescimento em diferentes tempos de contato e pH. O Hidrogel foi sintetizado via
reticulação química de ácido acrílico com N,N’-metilenobisacrilamida utilizando persulfato de
amônio como iniciador. O grau de intumescimento (GI) foi determinado gravimétricamente.
Os graus de intumescimento máximos foram 22,14 ± 1,25, 35,63 ± 2,85 e 45,43 ± 3,90 em pH
4,0, 6,0 e 8,0, respectivamente. Os valores do expoente difusional (n) aumentaram com o
aumento dos graus de intumescimento do hidrogel, sendo npH8 > npH6 > npH4. O mecanismo de
difusão de água no hidrogel em pH 4,0 e 6,0 foi o de Fick. Nas demais situações, o mecanismo
de absorção de água foi o não-Fickiano. Os valores da constante de difusão (K) aumentaram
com a diminuição dos graus de intumescimento dos hidrogéis, sendo K pH4 > KpH6 > KpH8. As
altas hidrofilicidades dos hidrogéis sintetizados e as suas propriedades físico-químicas são
fundamentais para a rápida absorção de água. Isso torna esses materiais adsorventes
promissores para a despoluição ambiental.
Palavras-chave: Absorção, Intumescimento, Cinética.

611

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYACRYLIC ACID HYDROGEL

ABSTRACT
The aim of this work was the synthesis of polyacrylic acid-based hydrogels and determination
of the predominant water diffusion mechanism in the hydrogels through swelling tests at
different contact times and pH. The hydrogel was synthesized via chemical cross-linking of
acrylic acid with N, N'-methylenebisacrylamide using ammonium persulfate as the initiator.
The degree of swelling (GI) was determined gravimetrically. The maximum swelling degrees
were 22.14 ± 1.25, 35.63 ± 2.85 and 45.43 ± 3.90 at pH 4.0, 6.0 and 8.0, respectively. The
values of the diffusional exponent (n) increased with increasing degrees of swelling of the
hydrogel, being npH8> npH6> npH4. The mechanism of diffusion of water in the hydrogel at pH
4.0 and 6.0 was that of Fick. In other situations, the mechanism of water absorption was nonFickian. The diffusion constant values (K) increased with decreasing swelling degrees of the
hydrogels, KpH4> KpH6> KpH8. The high hydrophilicities of the synthesized hydrogels and their
physico-chemical properties are fundamental for the rapid absorption of water. This makes
these adsorbent materials promising for environmental depollution.
Keywords: Absoption, Swelling, Kinetics.

INTRODUÇÃO
Hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais formadas por polímeros hidrofílicos
reticulados e são capazes de absorver e reter grandes quantidades de água (ZHENG et al., 2011;
ZHOU et al., 2018). A síntese de um hidrogel pode ser realizada utilizando monômeros naturais
ou sintéticos. A reticulação pode ser realizada para formação de ligações químicas ou físicas
devido a interações iônicas e de hidrogênio. Os grupos ligados na rede polimérica podem ser
facilmente adaptados para aplicações específicas (ZHENG et al., 2011; MOLINA et al., 2012;
MUYA et al., 2016). Os pontos de reticulação em uma rede polimérica são responsáveis pelas
variações no grau intumescimento da matriz o que modifica as capacidade de absorção/retenção
de água e/ou solutos orgânicos e inorgânicos. A porosidade dos hidrogéis são importantes para
a difusão de solutos através da matriz (AHMED, 2015; VIEIRA et al., 2018).
O ácido acrílico é um dos monômeros mais comuns utilizados na síntese de hidrogéis.
Na estrutura do ácido acrílico há grupos carboxilícos (-COOH) que são responsáveis pela
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variação do grau de intumescimento e da capacidade de adsorção de solutos pelos hidrogéis
formados com eles (FERFERA-HARRAR et al., 2015). Sendo assim, o objetivo desse trabalho
foi realizar a síntese de hidrogéis à base de poli(ácido acrílico) e determinação do mecanismo
de difusão de água predominante nos hidrogéis através de ensaios de intumescimento em
diferentes tempos de contato e pH.

METODOLOGIA
O hidrogel à base de poli(ácido acrílico) foi sintetizado via reticulação química de ácido
acrílico com N,N’-metilenobisacrilamida utilizando persulfato de amônio como iniciador. O
grau de intumescimento (GI) foi determinado gravimétricamente com base no método descrito
por Zohuriaan-Mehr e Kabiri, 2008. Nesse caso, uma peça de hidrogel de aproximadamente 0,1
g foi adicionada em um saquinho de poliéster com malha fina para permitir a passagem da
solução e não perder massa de hidrogel. O conjunto foi imerso em 50 mL de solução aquosa e
a massa conjunto foi medida antes de iniciar o ensaio de intumescimento e após cada um dos
tempos pré-determinados. O ensaio de intumescimento foi realizado em soluções tampão de pH
4,0, pH 6,0 e pH 8,0, variando os tempos de contato de 1 a 4500 min. O GI é calculado
utilizando a Equação (1).
GI (%)=

mi (t) - ms
. 100
ms

(1)

em que ms (g) é a massa seca e mi (g) é a massa intumescida de hidrogel após um tempo de
contato t (min).
Os parâmetros cinéticos envolvidos no mecanismo de difusão de água nos hidrogéis
foram estudados usando a Equação (2):
Mt
=Ktn
Meq

(2)

na qual, Mt representa a massa de hidrogel após intumescimento em um tempo especifico t,
Meq à massa de hidrogel intumescida após o equilíbrio, K é a constante de difusão característica
de cada hidrogel e n é o expoente difusional.
O mecanismo de difusão de água nos hidrogéis é definido pelo expoente de difusão (n),
calculado pela forma linear da Equação (2) como mostrada na Equação (3):
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log (

Mt
) = log K +n log t
Meq

(3)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 são apresentados os graus de intumescimento do hidrogel à base de
poli(ácido acrílico) em função do tempo de contato para valores de pH 4,0, 6,0 e 8,0. Pode-se
observar que o equilíbrio de intumescimento do hidrogel à base de poli(ácido acrílico) foi
atingido entre 960 a 1440 min.

Figura 1 - Grau de intumescimento para o hidrogel à base de poli(ácido acrílico).
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Observa-se pelos gráficos de GI versus tempo que as taxas de intumescimento iniciais
foram elevadas, sendo que em 960 min foram atingindos graus de intumescimento de
aproximadamente 90%. Após 960 min observaram-se aumentos menos significativo nos graus
de intumescimento até atingir o equilíbrio de absorção de água. Os graus de intumescimento
máximos para o hidrogel à base de poli(ácido acrílico) foram 22,14 ± 1,25, 35,63 ± 2,85 e 45,43
± 3,90 em pH 4,0, 6,0 e 8,0, respectivamente.
O ácido acrílico possui um pKa de grupos carboxilicos de aproximadamente 4,7 por ser
um ácido orgânico fraco. Dessa forma, as espécies envolvidas no processo de intumescimento
variam de acordo com o pH do meio, predominando COOH em soluções com pH variando
entre 1 e 3, COO- em soluções com pH entre 7 e 13, e COO- e/ou COOH em soluções com pH
entre 4,0 e 7,0 (SADEGHI, 2010). Para valores de pH abaixo do pKa dos grupos carboxilicos,
o intumescimento tende a ser pequeno devido ao excesso de protons no meio reacional. Em pH
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maior que 4,7, a hidrofilicidade do hidrogel aumenta devido a ionização dos grupos carboxilos
(COO-), aumentando as forças de repulsão eletrostática e o grau de intumescimento (RANJHA
et al., 2010).
Para o estudo do mecanismo de difusão de água nos hidrogéis tem-se na Figura 2 as
representações gráfica das taxas de difusão de água nos hidrogéis em função do tempo de
contato para soluções com pH 4,0, 6,0 e 8,0 (a) e as curvas de log(Mt/Meq) versus log t para as
soluções com pH 4,0, 6,0 e 8,0 (b). Observa-se que a taxa de difusão de água inicial é
extremamente alta e ocorreu 70 % de absorção antes de 480 min de contato.
Figura 2 - Taxa de difusão de água nos hidrogéis à base de poli(ácido acrílico) em pH 4,0, 6,0
e 8,0 (a) e curvas lineares de absorção de água em hidrogéis à base de poli(ácido acrílico) em
pH 4,0, 6,0 e 8,0 (b).
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Na Tabela 1 são apresentados os valores da constante de difusão de água nos hidrogéis
(K), do expoente difusional (n), do coeficiente de correlação e do qui-quadrado.
Tabela 1 - Parâmetros do modelo de absorção de água em hidrogéis à base de poli(ácido
acrílico) em pH 4,0, 6,0 e 8,0.
pH
n
K (min-1)
R²
χ²

4,0
0,32047
0,09908
0,84845
0,31380

6,0
0,43128
0,03539
0,94213
0,13763

8,0
0,49339
0,02316
0,94946
0,15617

Os valores do expoente difusional (n) aumentaram com o aumento dos graus de
intumescimento do hidrogel, sendo npH8 > npH6 > npH4. Os valores do expoente difusional para
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a absorção de água em pH mais elevado foram maiores devido aos maiores graus de
intumescimento. O mecanismo de difusão de água no hidrogel à base de poli(ácido acrílico) em
pH 4,0 e 6,0 foi o de Fick, indicando que as moléculas se difundem para dentro da rede
polimérica apenas por processos difusionais. Porém, o mecanismo de difusão de água foi o nãoFickiano em 8,0. Esse modelo de difusão é caracterizado tanto pela difusão de solutos através
dos poros bem como pelo relaxamento macromolecular da estrutura polimérica tridimensional.
Os resultados obtidos estão de acordo com os relatados nos trabalhos de Paulino et al. (2011),
Vieira et al. (2018) e Ma et al. (2016). Os valores da constante de difusão (K) aumentaram com
a diminuição dos graus de intumescimento dos hidrogéis, sendo KpH4 > KpH6 > KpH8. Esse
resultado corrobora com os resultados do mecânismo de difusão uma vez que os processos de
Fick governados apenas por processos de difusão ocorrem de forma mais simples. Assim, eles
possuem uma taxa de difusão mais elevada.

CONCLUSÃO
Os hidrogéis à base de poli(ácido acrílico) foram eficientemente sintetizados por
reticulação química. O mecanismo de difusão de água no hidrogel em pHs 4,0 e 6,0 seguiu o
de Fick. Em pH 8,0 foi o não-Fickiano. A alta hidrofilicidade do hidrogel sintetizado e as
propriedades físico-químicas são fundamentais para a rápida absorção de água. Isso torna esse
material adsorvente promissor para a despoluição ambiental. Podendo ser utilizado na liberação
controlada de água e/ou nutrientes agrícolas em solo, liberação de fármacos hidrofóbicos e
adsorção de metais tóxicos a partir de águas e efluentes industriais.
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RESUMO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de
educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O
objetivo deste estudo é sistematizar uma experiência de agricultura familiar junto ao PNAE, no
município de Correia Pinto – SC. Esse estudo foi realizado durante a disciplina de Agricultura
Familiar, pela Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2018, no qual
apoiou-se em uma entrevista semiestruturada em que se concretizou através de diálogo entre
discentes e a família agricultora. Desse modo, entende-se que a agricultura familiar tem um
papel importante na produção de alimentos e ao mesmo tempo, enfrenta muitos desafios para
participar de Programas Institucionais como é o caso do PNAE que beneficia muitas famílias.
Portanto, essa experiência proporcionou compreender o trabalho feito pelos agricultores
familiares, bem como a importância que tem aos agricultores os conhecimentos aprendidos com
a assistência técnica os quais dão suporte para as atividades produtivas e através dessas, a
geração de renda às famílias.
Palavras-chave: PNAE, geração de renda e assistência técnica.

SYSTEMATIZATION OF EXPERIENCE OF THE NATIONAL SCHOOL FOOD
PROGRAM (PNAE) IN THE MUNICIPALITY OF CORREIA PINTO / SC

ABSTRACT
The National School Feeding Program (PNAE) offers school feeding and food and nutrition
education actions to students at all stages of public basic education. The objective of this study
is to systematize a family farming experience with the PNAE, in the municipality of Correia
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Pinto - SC. This study was carried out during the discipline of Family Agriculture, by the
Federal University of Santa Catarina in the second half of 2018, in which it was based on a
semi-structured interview in which it was materialized through dialogue between students and
the farming family. In this way, it is understood that family farming plays an important role in
food production, and at the same time, it faces many challenges to participate in Institutional
Programs such as PNAE, which benefits many families. Therefore, this experience provided an
understanding of the work done by family farmers, as well as the importance of the knowledge
learned from technical assistance to farmers, which support productive activities and, through
them, the generation of income for families.
Keywords: PNAE, income generation and technical assistance.

INTRODUÇÃO
A agricultura familiar corresponde à agricultura desenvolvida em pequenas
propriedades rurais, onde os trabalhadores são os membros da própria família. Desse modo tal
modelo, utiliza técnicas de cultivo tradicionalistas, com menor utilização de agroquímicos,
melhor aproveitamento do solo, acarretando também menor impacto ambiental, sendo assim
uma grande aliada da sustentabilidade. Ainda, esse modelo de agricultura, possui extrema
importância no setor agrícola brasileiro, pois, representa grande porcentagem da produção dos
alimentos básicos consumidos (MAPA, 2016).
Programas e projetos foram desenvolvidos pelo governo, na tentativa de diminuir o
êxodo rural, melhorar a qualidade de vida dos produtores, entre diversos outros fatores. Nesse
âmbito, alguns Programas se destacam entre eles: o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o
Programa Garantia Safra.
Em 1955 foi criado uma Campanha de Merenda Escolar, que posteriormente foi
chamado de Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se tornando lei em 1997, na
qual consta que no mínimo 30% de todo alimento destinado às escolas devem ser oriundos da
agricultura familiar. Tal Programa tem como objetivo oferecer às escolas alimentação e
educação alimentar e nutricional a todas as etapas da educação básica pública (FNDE).
Nesse seguimento, o valor repassado pelo governo é definido de acordo com a etapa e
modalidade de ensino e ainda, o Programa atende os estudantes de toda a educação básica,
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ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos matriculados em escolas
públicas.
Portanto, o Programa tem como principal intuito melhorar a alimentação dos alunos, e
trazer ao agricultor familiar a oportunidade de ter um maior ganho com sua propriedade,
produzindo e vendendo seu produto, garantindo uma melhor qualidade vida para sua família e
outras pessoas de sua comunidade (FNDE).
O objetivo desse trabalho foi sistematizar a experiência de uma agricultora do município
de Correia Pinto/SC, que participa e comercializa alimentos ao Programa Nacional de
Alimentação (PNAE).

METODOLOGIA
Essa experiência foi conduzida no município de Correia Pinto (SC) por acadêmicos da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) a partir de um trabalho proposto na disciplina
de Agricultura Familiar durante o segundo semestre de 2018.
Para efetivação desse estudo, foi selecionada uma família de agricultores familiares, os
quais participam do PNAE. Fixados no interior, na localidade denominada de Correia Pinto
Velho, onde há, na família, o protagonismo da mulher que entrega os produtos ao Programa,
tanto hortícolas (repolho, alface, beterraba, aipim) como panificados (bolos, bolachas e pães).
Esses últimos, além de serem destinados ao PNAE também são fornecidos aos eventos da
Secretaria de Educação do município.
Em relação à assistência técnica, a Unidade de Produção Agrícola (UPA) é assessorada
por profissionais da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(EPAGRI) que em diálogo com a agricultora, orientam métodos para incrementar a renda da
família, assim como melhorarias do espaço de produção dos panificados. A UPA em estudo,
é composta por 17 hectares, onde menos de 1 hectare é destinada à produção dos produtos
agrícolas fornecidos ao PNAE e o restante da área é arrendada. Conforme mostra a figura 01,
observe a propriedade em estudo.
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Figura 01: UPA onde foi realizada a sistematização de experiência. Fonte: Autores,2019.

RESULTADOS
A partir deste estudo de caso, obtivemos como resultado a verificação da situação real
em que se encontram os produtores desta região que são parceiros do PNAE, bem como, suas
limitações e dificuldades, agregando nossas experiências práticas como alunos, mas também,
futuros profissionais da área que encontrarão problemas relacionados a estes, da mesma
maneira que mostra a grande importância em conciliar atividades práticas com a teórica
repassada na academia.

DISCUSSÃO
A agricultora relatou que, no início, teve dificuldades para operacionalizar o PNAE
devido ao fato de que os alimentos descritos no projeto deveriam ser exatamente aqueles
entregues à prefeitura. Isso ocorre, pois, uma vez descrito no projeto os produtos a serem
entregues às escolas, os agricultores devem cumprir com aquilo que se responsabilizaram a
entregar. Assim, há a necessidade da família agricultora realizar um planejamento de produção
dos produtos comercializados ao PNAE.
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Embora a UPA receba assessoria técnica, a agricultora relatou durante a entrevista dessa
pesquisa que o acompanhamento técnico deixa a desejar, em especial, nas visitas técnicas da
lavoura, às quais deveriam ser feitas por agrônomos e isso não ocorre. Assim, a lavoura onde
são produzidos os produtos do PNAE estava com problemas nas folhas de couve e alface e os
produtores procuram compreender conjuntamente qual seria a problemática, não obtendo êxito.
Nesse sentido, os produtores alegaram a falta de um técnico para auxiliá-los no manejo da
produção, pois, afirmaram que “conhecimento nunca é demais”. Nota-se nesse processo, uma
desconexão entre demandas das famílias e assessoria técnica. Portanto, fica evidente com esse
estudo que mesmo que os agricultores conheçam o modo de fazer agricultura necessitam trocar
conhecimentos com a assessoria técnica.
Outra questão a ser valorizada nessa experiência é a questão da produção orgânica, uma
vez que, os produtos fornecidos às escolas são orgânicos, porém a produtora não possui o selo
orgânico. Isso ocorre, pois, como sua área é, na maior parte, utilizada para plantio de grandes
culturas como soja e milho às quais utilizam agrotóxicos, a área dos orgânicos não é
suficientemente distante dos primeiros cultivos. Contudo, a agricultora relatou que todo manejo
da área destinada as hortícolas entregues ao PNAE não utiliza nenhum tipo de agrotóxicos,
tanto para exterminar plantas daninhas e patógenos quanto na adubação. Nesse sentido, uma
estratégia a ser adotada pela família pode ser criação de barreiras físicas, através do plantio de
arbustos ou árvores, para separar as áreas dos cultivos convencionais (soja e milho) das áreas
da produção orgânica (hortícolas).
A geração de uma renda extra vem sendo a salvação de muitas dívidas, uma vez que o
salário no nosso país não é o suficiente para arcar com os custos para sustento de uma família,
e ainda a essa situação acentua-se devido aos altos impostos que são cobrados pelos Governos,
inclusive nos produtos dos agricultores familiares que chegam na mesa do consumidor. Nesse
sentido, o PNAE tem se colocado como uma fonte de renda extra para agricultores familiares,
uma vez que esses encontram dificuldades de produção - devido aos altos custos de insumo - e
também durante o momento da comercialização. A partir do PNAE, os agricultores familiares
têm a possibilidade de ter um planejamento tanto na produção quanto na comercialização, assim
como uma renda mensal garantida à família.
Conforme relato da família, a mesma afirmou que a renda do Programa contribuiu muito
no sustento da família, principalmente, no pagamento de dívidas e na renda familiar. Tal
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situação se evidencia, no momento em que a agricultora relatou que após passar por uma
cirurgia ficou afastado do PNAE por 1 ano e sentiu diferença na renda familiar à qual foi menor.
Portanto, o incremento de renda, através do PNAE tem impacto na renda familiar e proporciona
qualidade de vida à família, pois, além de uma renda extra, a família relatou que se sente bem
ao trabalhar na produção de hortaliças às quais vão contribuir na alimentação dos estudantes.
Outra questão a destacar nessa experiência é o fato de a família valer-se de outras
estratégias de comércio além do PNAE. Nesse caso, a família também realiza o comércio dos
produtos em feiras no centro da sede do município. Portanto, em tal situação há uma margem
de segurança na venda dos produtos que não ficam reféns de apenas uma via de comércio
(PNAE). Enfim, além da família se beneficiar de estratégias múltiplas de comércio também há
benefícios à sociedade que consome produtos orgânicos de qualidade (hortaliças) e panificados
com produção caseira, os quais fogem a processos de industrialização de escala, e portanto,
diferentes de um produção artesanal que tem um “modo de fazer” diferenciado e de qualidade.

CONCLUSÃO
A partir desta pesquisa, pode-se concluir que a situação relatada não é particular dessa
UPA, como em questão, mas sim o desafio de muitas: produzir produtos orgânicos em meio à
produção convencional. Mas, também manifesta a importância do PNAE e sua potencialidade,
embora ainda existam dificuldades, e de maneira geral, esta sistematização foi de extrema
importância para o grupo, possibilitando o crescimento qualitativo e quantitativo para os
envolvidos, além de intensificar práticas e vivências educativas, propiciando experiências de
convívio e interação, além de, contribuir para a formação técnica e cidadã.
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RESUMO
As homeopatias aplicadas as sementes podem ser previamente escolhidas através de métodos
não-destrutivos. O uso de tecnologias de sensoriamento de imagens pode facilitar a escolha das
homeopatias a serem utilizadas no tratamento de sementes ou nas plantas em geral. O objetivo
deste trabalho foi avaliar se existe resposta na superfície de comprimidos de amido após
aplicação de homeopatias. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Homeopatia e Saúde
Vegetal da EPAGRI-Lages com apoio do curso de pós-graduação PPGPV do CAV-UDESC e
da UNISUL - Agronomia. O experimento utilizou comprimidos de amido inerte, os quais foram
feitas 4 repetições inteiramente ao acaso de 150 imagens para cada tratamento: 1) Arsenicum
album (200 CH) e 2) água esterilizada (controle). As técnicas de análise das imagens aplicadas
foram Fast Fourier Transform (FFT) e Continuous Wavelet Transform (CWT), as quais, se
mostraram suficientes para identificar padrões e classificar os comprimidos de amido reagentes
às homeopatias (ultra-diluição dinamizada – UDD). As imagens realizadas antes e após
aplicação de UDD conseguiram prever 100% os sinais relativos a existência de Arsenicum
album 200CH.
Palavras-chave: Vibraimage, ultra-diluições dinamizadas, wavelet
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TITLE IN ENGLISH

ABSTRACT
Homeopathies applied to seeds can be previously chosen through non-destructive methods. The
use of image sensing technologies can facilitate the choice of homeopathy to be used in the
treatment of seeds or plants in general. The objective of this work was to evaluate whether there
is a response on the surface of starch tablets after application of homeopathy. The research was
carried out in the homeopathy and Vegetal Health Laboratory of EPAGRI-Lages with support
from the postgraduate course PPGPV of CAV-UDESC and UNISUL-agronomy. The
experiment used inert starch tablets, which were made 4 replicates entirely at random from 150
images for each treatment: 1) Arsenicum album (200 CH) and 2) sterilized water (control). The
techniques of analysis of the images applied were Fast Fourier Transform (FFT) and
Continuous Wavelet Transform (CWT), which proved to be sufficient to identify patterns and
classify the starch tablets reagent to homeopathies (Ultra-diluição dynamized – UDD). The
images performed before and after application of UDD were able to predict 100% of the signs
related to the existence of Arsenicum album 200CH.
Keywords: Vibraimage, High Ultra-Dilution, Wavelet

INTRODUÇÃO
Identificar padrões vibracionais de homeopatias ou substâncias ultra-dilúidas ainda
não está bem estbelecido metodologicamente, mas existem pesquisas com resultados
promissores. Vibraimage é uma tecnologia de imageamento aplicada ao reconhecimento de
padrões emocionais, baseada em psicolgias recentes que mede vibrações em microssegundos
de pixels de vídeo em termos de frequência digital e parâmetros de amplitude (MINKIN e
NIKOLAENKO, 2008, ZANCO, 2016). Vibraimage pode ser caracterizado como uma das
imagens primárias correlacionada ao espectro visível, ao infravermelho, ao raio-x, a
ressonância magnética ou a ultrassonografia. A tecnologia Vibraimage está atualmente sendo
testada em áreas da saúde, nas pesquisas médicas (VENTURA et al. 2017). A presente pesquisa
teve como objetivo avaliar se existe resposta na superfície de comprimidos de amido após
aplicação de Arsenicum album (200 cH) e água esterilizada (zero cH).
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METODOLOGIA
No laboratório da UNISUL (Herbário Laelia purpurata) foram feitas imagens
sequenciais de comprimidos de amido após aplicação de homeopatia, Arsenicum album 200
CH, álcool 20%) e sem (água esterilizada 20% álcool). As imagens foram captadas com câmera
digital 2 mega pixel (resolução 1600 x 1200 mm), foco: 15 mm – 40 mm, taxa de vídeo de 15
quadros por segundo, a uma distância de 2 cm entre a lente e o objeto, durante 30 segundos,
gerando 450 imagens, com auxílio do software ImageJ 64-bit Java 1.8.0_112
(http://wsr.imagej.net/distros/win/ij152-win-java8.zip). O experimento utilizou comprimidos
de amido inertes e 4 repetições inteiramente ao acaso de 150 imagens para cada tratamento: 1)
Arsenicum album (200 CH) e 2) água esterilizada (controle). As técnicas de análise das imagens
aplicadas foram Fast Fourier Transform (FFT) e Continuous Wavelet Transform (CWT), a
partir de plugins existentes no software ImageJ.

RESULTADOS
As análises feitas com aplicação de FFT e wavelet são mostrados nas figuras 1 e 2.

Figura 1. Diferenças médias de 4 repetições entre a análise de imagens FFT de comprimido de
amido e de Arsenicum album (Ars) 200 CH.
O eixo de frequência foi transformado em unidades de 1/(x unidade). Se por exemplo,
seus valores de x são dados em milhões de segundos, uma frequência de 0,1 corresponde a um
período de 10 milhões segundos. O eixo de potência foi transformado em unidades
proporcionais ao quadrado das amplitudes dos sinusóides presentes nos dados. Também, o eixo
de frequência se estende a valores muito altos. Se os seus dados são uniformemente amostrados,
a metade superior do espectro é uma imagem espelhada da metade inferior, e é de pouca
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utilização. Se algumas de suas regiões são amostradas de perto, o algoritmo pode ser capaz de
encontrar informações úteis, mesmo acima do meio-ponto (frequência Nyquist) e assim
diferenciou um tratamento do outro. O pico mais alto do espectro é apresentado com sua
frequência e valor de potência, juntamente com uma probabilidade de que o pico possa ocorrer
a partir de dados aleatórios. Os níveis de significância de 0, 1 e 0, 5 (' linhas de ruído branco ')
são mostrados como linhas tracejadas vermelhas.

Figura 2. Transformada Wavelet Contínua (CWT) para diferenciar sinais dos tratamentos com e sem aplicação de
homeopatia (Ars 200 CH), onde, “log2 scale” é a escala de referência para tratamento das imagens e “i” é o número
suficiente de intensidades de pixels geradas por imagem

A Transformada Wavelet Contínua ou Continuous Wavelet Transform (CWT) mostrada
na Figura 2 representa resultados de um método de análise que pode ser útil para a detecção de
periodicidades em diferentes comprimentos de onda, auto-similaridade e outras características.
Possui uma escala de tamanho logarítmico (base 2), com o sinal observado em uma escala de
apenas dois pontos de dados consecutivos na parte superior, e em uma escala de um quarto de
toda a sequência na parte inferior. A parte superior da figura, portanto, representa uma visão
detalhada e refinada, enquanto a parte inferior representa uma visão geral suavizada das
tendências mais longas. A potência do sinal (ou mais corretamente a força de correlação ao
quadrado com o wavelet-mãe dimensionado) é mostrada com uma escala de cinza ou em cores.

DISCUSSÃO
As imagens geradas por Vibraimage (VI) conseguem em alguns segundos identificar
microvibrações derivadas dos tratamentos homeopáticos, sem a necessidade de equipamentos
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dispendiosos, apenas com o uso de câmeras contidas em smartphones e laptops. As
microvibrações identificadas pelo Vibraimage podem ser facilmente identificadas e
relacionadas às frequências vibracionais (Minkin e Kononenko, 2008): (i) a cor violeta de
frequência VI representa a faixa de vibração 0 a 1 Hz; (ii) a cor azul: 0-4 Hz; (iii) a cor verde:
4-8 Hz e (iv) a cor vermelha: 8-10 Hz.
As Figuras 1 e 2 apresentaram diferenças muito pequenas entre comprimidos contendo
apenas amido daqueles contendo amido + Ars 200CH. Mesmo assim foram suficientes para
separar estatisticamente os dois tratamentos. A transformada de Fourier (Figura 1) pode ser
comparada com a análise wavelet, mas com uma escala de frequência e com a definição
constante do tempo independente da frequência. Na Figura 2 isto fica mais claro, e mostra a
eficiência da wavelet em relação a série de Fourier, onde, a forma da wavelet-mãe Morlet
(número de onda 6) teve bom desempenho matemático, cujo algoritmo foi baseado na rápida
convolução do sinal wavelet em diferentes escalas, usando o FFT (TORRENCE e COMPO,
1998).
Estes resultados são importantes levando em conta as pesquisas sobre aplicação de
substâncias homeopáticas em vegetais, o que poderia dar maior agilidade na escolha das
homeopatias, aprimorando as decisões (Figura 3).

Figura 3. Imagem em tempo real originada no software Vibrimage e aplicada a análise de
sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L). Fonte: Zanco (2016)

CONCLUSÃO
O método VibraImage tem grande potencial para identificar diferenças significativas
entre os comprimidos de amido sem homeopatia daqueles com homeopatia, em altas diluições.
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RESUMO
Solos de áreas pós mineração de carvão apresentam acidez acentuada devido a oxidação da
pirita. Essa acidificação eleva a lixiviação de bases, conferindo a esses solos menor teor de
nutrientes disponíveis. O objetivo deste estudo foi avaliar o teor dos macronutrientes cálcio,
potássio, fósforo e magnésio em solo de áreas pós-mineração de carvão. Foi coleta solo em uma
área c pós-mineração de carvão, no município de Lauro Muller, SC. Foi coletado solo na
profundidade de 0-40 cm. Foram determinados elementos cálcio, magnésio, potássio e fósforo,
os quais foram extraídos do solo por Mehlich-1. A determinação do P foi por colorimetria. Para
o K, fotometria de chama, e para o Ca e Mg em espectrometria de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado. O teor de matéria orgânica também foi determinado. Os teores de Ca,
Mg, K, P e matéria orgânica, nestes solos foram considerados baixos para Ca e Mg, médios
para K, muito baixos para P, e baixos para matéria orgânica, sendo observado teores de 0.26
cmolc/dm3, 0.27 cmolc/dm3, 75.07 mg/dm3, 0.7 mg/dm3 e 0.2%, respectivamente. Esses baixos
teores de nutrientes e matéria orgânica deve-se ao fato da intensa atividade e acidificação destes
solos, a qual é provocada pela oxidação da pirita, favorecendo então a lixiviação de cátions
básicos. Deste modo, conclui-se que os solos após a mineração de carvão apresentam condições
precárias para que a vegetação se desenvolva, devido a acidez acentuada, aos baixos teores de
matéria orgânica e nutrientes, porém, esses efeitos podem ser mitigados através do uso de

631

amenizantes como composto e vermicomposto, os quais podem melhorar as características
químicas, físicas e microbiológicas destes solos.
Palavras-chave: Acidez, Nutrientes , amenizantes orgânicos.

CONTENT OF MACRONUTRIENTS IN SOILS OF POST-COAL MINING AREAS
IN SANTA CATARINA

ABSTRACT
Soils from coal mining areas accentuated acidity due to the oxidation of pyrite. This
acidification increases leaching of bases, giving these soils a lower index of available nutrients.
The objective of this study was to evaluate the macronutrients content in calcium, phosphorus,
phosphorus and magnesium in soils of post-coal mining areas. It was solo soil in a post-mining
area of coal, in the municipality of Lauro Muller, SC. Soil was collected at depth of 0-40 cm.
Calcium, magnesium, potassium and phosphorus elements were found, which were extracted
from the soil by Mehlich-1. The determination of P was by colorimetry. For K, flame
photometry, and for Ca and Mg in inductively coupled plasma optical emission spectrometry.
It has an animal name too. The Ca, Mg, K, P and organic matter content of the soil were high
for Ca and Mg, medium for K, very high for P, and higher for organic matter, with values of
0.26 cmol /dm3, 0.27 cmol /dm3, 75.07 mg / dm3, 0.7 mg/dm3 and 0.2%, respectively. These
low levels of nutritive and graphic organic-the-active activity and acidification of these soils,
which is provoked by oxidation of the pyrite, favoring a leaching of basic cations. This way, it
is concluded that so solos after minerals for the card of precinctive conditions to the forest
develop the, after the acidity accentuated, at the quantum of mineral materials and organic, yet,
those benefits are mitigated through the use of amalgamators As compound and vermicompost,
which can improve as chemical, physical and microbiological characteristics of these soils.
Keywords: acidity, nutrients, organic amendments.

INTRODUÇÃO
A mineração provoca uma série de distúrbios, dentre ele a contaminação do solo por
elementos-traço, apresentando riscos ambientais e a saúde (LEBRUN et al., 2017). Além disso,
ocorre grande acidificação destes solos, que por sua vez eleva a concentração dos metais a
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níveis tóxicos, prejudicando o crescimento e desenvolvimentos da vegetação destas áreas
(CAMPOS et al., 2010).
O uso do solo pode ser limitado para fins produtivos quando se tem a presença de
elementos-traço em excesso, pois além destes serem tóxicos para as culturas podem vir a ser
tóxicos para animais e o homem, assim como contaminar os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos (SOUZA, 2010).
Um problema associado aos rejeitos de mineração é normalmente a presença de pirita
(Sulfeto de Fe) e outros materiais sulfetados, e os mesmo quando expostos ao oxigênio e
umidade, oxidam-se com muita facilidade, tendo como subproduto dessa oxidação o ácido
sulfúrico, o qual é responsável pela drenagem acida (CEOLA, 2010), essa por sua vez, acidifica
o meio, favorecendo a liberação de grandes concentrações de Fe, Mn e Al no solo e nos recursos
hídricos (CHEN et al., 2013). Ainda, essa acidificação interfere na função nutricional do solo
para as plantas, pois ocorre a lixiviação dos cátions básicos e a elevação de alguns elementos
tóxicos (QUIÑONES, 2004).
Atividades de mineração removem a parte superficial do solo e não só modificam o
ambiente como também ocasionam a degradação do solo. Após as atividades de mineração, boa
parte da vegetação não cresce mais neste solo, isso deve-se ao mesmo estar com alta acidez,
que por sua vez eleva os metais a níveis tóxicos para as plantas, devido este fato torna-se difícil
o estabelecimento das mesmas nestas áreas (KELLY et al., 2014), além disso, boa parte dos
macronutrientes essências são lixiviados quando o pH do solo está ácido.
Como visto, os solos de áreas de mineração apresentam condições precárias para que as
plantas estabelecidas nestes se desenvolvam, os mesmos possuem estrutura física deficiente,
acidez, baixa capacidade de troca de cátions, teores de matéria orgânica e nutrientes, condições
as quais são limitantes para o crescimento e desenvolvimento de vegetação nestes locais, e
fazendo com que processos como erosão sejam intensificados (PEREZ-ESTEBAN et al., 2012).
Como alternativa para estas áreas e condições das mesmas, sugere-se a utilização do
vermicomposto e composto, como alternativa viável para amenizar a acidez e diminuir a
disponibilidade dos elementos-traço no solo contaminado com resíduo-piritoso, além aumentar
o pH, aumenta os teores de nutrientes e matéria orgânica, o que resulta em melhores condições
para o crescimento de plantas. Quando realiza-se a adição de amenizantes no solo, como o
vermicomposto e composto, os mesmo convertem as frações solúveis e trocáveis dos metais
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em formas menos lábeis, fazendo com que ocorra uma diminuição da biodisponibilidade e
toxidade às plantas (MENDES et al., 2014), e promova aumento no pH e teor nutrientes no solo
os quais favorecem o crescimento das plantas em solos contaminados (FERREIRA et al., 2018).
O objetivo deste estudo foi avaliar o teor dos macronutrientes cálcio, potássio, fósforo
e magnésio em solo de áreas pós-mineração de carvão

METODOLOGIA
O solo utilizado foi coletada em uma área pós-mineração de carvão, contaminada com
resíduo-piritoso no município de Lauro Muller, Santa Catarina. O solo foi coletado na
profundidade de 0 - 40 cm (Figura 1).
Após, as amostras foram preparadas, moídas e peneiradas a 4 mm, para posterior
determinação dos elementos cálcio, magnésio, potássio e fósforo, os quais foram extraídos do
solo por Mehlich-1. A determinação do P foi por colorimetria. Para o K, fotometria de chama
(DM – 61), e para o Ca e Mg em espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente
acoplado (ICP-OES). O teor de matéria orgânica também foi determinado.

Figura 1: coleta na área na profundidade de 0-40 cm.

Fonte: Cantoni, 2018.

RESULTADOS
Os teores de Ca, Mg, K, P e matéria orgânica, nestes solos foram considerados baixos
para Ca e Mg, médios para K, muito baixos para P, e baixos para matéria orgânica, segundo o
manual de calagem e adubação para solos dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
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sendo observado teores de 0.26 cmolc/dm3, 0.27 cmolc/dm3, 75.07 mg/dm3, 0.7 mg/dm3 e 0.2%,
respectivamente, o pH do solo ficou entorno de 4.4.
DISCUSSÃO
Como observado, os solos de áreas pós-mineração são frequentemente ácidos, e pobres
de nutrientes disponíveis. O pH do solo controla a mobilidade dos metais, sendo este um
atributo muito importante quando se trata de áreas contaminadas, como é o caso de áreas pósmineração, quanto maior o pH, menor é a mobilidade dos metais, porém, em áreas pós
mineração observa-se valores mais baixos, o que resulta em uma maior mobilidade de metais
no solo, e a lixiviação de cátions básicos (PUGA et al., 2016).
Um problema associado aos rejeitos de mineração é normalmente a presença de pirita
(Sulfeto de Fe) e outros materiais sulfetados, e os mesmo quando expostos ao oxigênio e
umidade, oxidam-se com muita facilidade, tendo como subproduto dessa oxidação o ácido
sulfúrico, o qual é responsável pela drenagem acida (CEOLA, 2010), essa por sua vez, acidifica
o meio, favorecendo a liberação de grandes concentrações de Fe, Mn e Al no solo e nos recursos
hídricos (CHEN et al., 2013). Ainda, essa acidificação interfere na função nutricional do solo
para as plantas, pois ocorre a lixiviação dos cátions básicos (Ca, Mg, P, K) e a elevação de
alguns elementos tóxicos (QUIÑONES, 2004).
Deste modo, como alternativa para estas áreas sugere-se a utilização de emendas
orgânicas e/ou inorgânicas (PARK et al., 2011), vermicomposto e composto, por exemplo, pois
a adição destas ocasionam aumento no pH, diminuindo assim o efeito tóxico dos metais as
plantas (BROWN et al., 1996), e proporcionando que estas se desenvolvam e cresçam nestas
áreas. Os resíduos orgânicos tem sido muito usado em solos de áreas de mineração, pois os
mesmos oferecem matéria orgânica e nutrientes para estes solos, e por esta razão tem sido
usados nestas áreas como emendas para recuperação destes solos, uma vez que, apresentam
custo relativamente baixo e podem ser produzidas em grandes quantidades (ASENSIO; VEGA;
COVELO, 2014).

CONCLUSÃO
Solos de áreas pós-mineração apresentam baixo teor de macronutrientes Ca, Mg, K e P,
os quais são considerados essências para o desenvolvimento de plantas.
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Como alternativa para melhora das características físicas e químicas destes solos sugerese a adição de amenizantes orgânicos.
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RESUMO
Os efluentes de indústrias frigoríficas são os que contêm maior carga poluente, devido à
presença de grande quantidade de matéria orgânica. Estes possuem valores altos de demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos em suspensão, material flotável e gorduras. Na maioria
dos casos, o efluente é submetido a um tratamento biológico em lagoas de estabilização ou em
processo de lodos ativados, para então, ser lançado no meio ambiente. Outras técnicas vêm se
apresentando como complementares podendo ser aplicadas no tratamento terciário, uma delas
é o processo de separação utilizando membranas poliméricas para ultrafiltração. Estudos vêm
sendo desenvolvidos visando o emprego desta técnica de ultrafiltração no tratamento e na
valorização de efluentes industriais, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental que estes
materiais podem provocar. Através do desenvolvimento de membranas com alto desempenho,
deve-se buscar as melhores condições operacionais para que o processo seja técnica e
economicamente viável. Verificou-se que, para matrizes sólidas poliméricas, o aumento da
pressão não resulta em um aumento linear de fluxo, devido a estrutura polimérica porosa, porém
o aumento da temperatura e agitação do sistema, aumenta o fluxo permeado, que é o que se
deseja.
Palavras-chave: membranas poliméricas, efluentes frigoríficos, ultrafiltração.
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TREATMENT OF SLAUGHTERHOUSE INDUSTRY EFFLUENTS USING
POLYMERIC MEMBRANES

ABSTRACT
The effluents from slaughterhouse industries contain the highest pollutant load due to the
presence of large amounts of organic matter. These have high values of biochemical oxygen
demand (BOD), suspended solids, floatable material and animal fat. In most cases, the effluent
is submitted to a biological treatment in stabilization ponds or activated sludge process, and
then is released into the environment. Other techniques have been presented as complementary
and can be applied as a tertiary treatment, one of them is the separation process using polymer
membranes for ultrafiltration. Studies have been developed aiming at the use of this technique
of ultrafiltration in the treatment and valorization of industrial effluents, with the aim of
reducing the environmental impact that these materials can cause. Through the development of
membranes with high performance, we must seek the best operating conditions so that the
process is technically and economically feasible. It has been found that for solid polymer
matrices, the increase in pressure does not result in a linear increase in flow due to the porous
polymer structure but increasing the temperature and agitation of the system increases the
permeate flow, which is what is desired.
Keywords: polymeric membranes, slaughterhouse effluents, ultrafiltration.

INTRODUÇÃO
Na indústria frigorífica, assim como em qualquer outra indústria de alimentos, o
consumo de água potável, seja do sistema público ou de sistema próprio de abastecimento, é
muito grande em função do volume de água utilizado em diversas etapas do processamento
(SILVA, 2005). Atualmente as indústrias buscam maneiras mais eficientes para o
gerenciamento do uso da água e da geração de efluentes, devido a diversos fatores como o
crescente custo da água, com qualidade e quantidade disponíveis e seguras, sendo necessário o
tratamento das águas residuárias para atender a legislação ambiental vigente. Dessa forma, a
racionalização e o reuso da água surgem como alternativas apropriada à questão (FAPPI, 2015).
Os efluentes de indústrias frigoríficas são os que contêm maior carga poluente, devido
à presença de grande quantidade de matéria orgânica. Estes possuem valores altos de demanda
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bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos em suspensão, material flotável e gorduras
(OLIVEIRA, 2000). A quantidade de DBO presente no efluente é determinada pelo teste
denominado DBO 5, que é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante e durante
um período de incubação, fixo de 5 dias. A determinação é realizada medindo-se a diferença
do oxigênio dissolvido antes e depois do período de incubação. Na maioria dos casos, o efluente
é submetido a um tratamento biológico em lagoas de estabilização ou em processo de lodos
ativados, para então, ser lançado no meio ambiente.
Além dos tratamentos tradicionais aplicados ao tratamento de águas residuárias, como
o biológico e físico-químico, outras técnicas vêm se apresentando como complementares
podendo ser aplicadas no tratamento terciário ou acabamento. Uma destas técnicas é a que
utiliza os processos de separação por membranas poliméricas. Dentre estes processos um dos
mais utilizados industrialmente é a ultrafiltração.
A ultrafiltração é utilizada nas indústrias alimentícias, principalmente na clarificação de
sucos de frutas e na concentração de produtos lácteos. Estudos vêm sendo desenvolvidos
visando o emprego desta técnica no tratamento e na valorização de efluentes industriais, com o
objetivo de reduzir o impacto ambiental que estes materiais podem provocar. Através da
ultrafiltração é possível a eliminação das proteínas, gorduras e sólidos suspensos presentes nos
efluentes de indústrias alimentícias, reduzindo-se, consideravelmente, a carga poluente. Na
maioria das vezes, o filtrado pode ser reutilizado, resultando em grande economia de água e
energia para as indústrias, e o concentrado pode ser aproveitado como matéria-prima na
preparação de ração animal e de fertilizantes.
O principal problema encontrado no uso da ultrafiltração em membranas poliméricas,
em escala industrial, é a redução da taxa de permeação durante o processamento, devido a
fenômenos inerentes ao próprio processo.
O estudo da ultrafiltração dos efluentes das indústrias frigoríficas é de grande interesse
tecnológico, industrial e ambiental. Por isso, através do desenvolvimento de membranas com
alto desempenho, deve-se buscar as melhores condições operacionais para que o processo seja
técnica e economicamente viável. Deve-se buscar o maior fluxo permeado possível a retenção
de solutos no nível desejado para que o processo seja técnica e economicamente viável. É
também desejável que as membranas sejam de fácil limpeza e que após cada processamento, o
fluxo permeado retorne aos valores mais próximos possíveis daqueles obtidos inicialmente.
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Altos fluxos permeados são desejáveis, visto que um maior fluxo leva a uma menor área de
membrana necessária para um determinado processo, com as vantagens inerentes à redução de
custo de investimento, menor consumo de energia e economia de espaço.

METODOLOGIA
Para a presente revisão bibliográfica foram analisados artigos que abrangem a utilização
de membranas poliméricas utilizadas, especificamente, em efluentes frigoríficos, com parte
teórica e experimental variando dos anos de 2000 a 2015 nos idiomas português e inglês. Após
a coleta de amostras do efluente frigorífico é realizado o teste DBO 5, determinando-se a
quantidade de DBO presente e verificando se está ou não fora dos padrões permitidos. Caso
estiver, aplica-se, além do processo biológico nas lagoas, o processo de separação de
ultrafiltração utilizando as membranas poliméricas, para obtenção de um filtrado mais puro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A otimização de um processo com membranas passa, necessariamente, pela avaliação
dos efeitos das condições operacionais sobre as membranas, principalmente a pressão,
temperatura e velocidade tangencial e, também, a avaliação destes efeitos sobre a solução a ser
filtrada.
De uma maneira geral, o aumento da pressão resulta num aumento proporcional no fluxo
permeado. Na prática, para matrizes sólidas poliméricas, esta relação linear não é observada
uma vez que os efeitos de compactação da membrana estão presentes durante os processos de
ultrafiltração, contribuindo para o desvio da linearidade. Pressões mais elevadas, normalmente
compactam a membrana e a camada de gel devido a entrada forçada de macromoléculas nos
poros, alterando assim, a seletividade do sistema. Quanto maior a pressão utilizada, maior o
tempo necessário para a estabilização do fluxo e maior a taxa de queda do mesmo nos primeiros
instantes de ultrafiltração
Em geral, temperaturas mais altas proporcionam maiores fluxos permeados, pois
diminui a viscosidade da solução e proporciona uma velocidade de difusão mais elevada.
Mesmo contribuindo significativamente no aumento do fluxo permeado, deve-se levar em
consideração que ensaios realizados com temperaturas muito altas, podem acarretar problemas
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na estrutura da membrana e alterações significativas na solução a ser filtrada.
Por último, será levado em conta a agitação, que tem influência importante no fluxo
permeado por promover turbulência próxima à superfície da membrana, controlando o
crescimento da camada de gel. Quanto maior a agitação, maior a turbulência e, portanto, mais
elevadas são as taxas de permeação.

CONCLUSÃO
A utilização de membranas poliméricas para separação em ultrafiltração é uma técnica
ainda em crescimento. Pode-se perceber que as condições operacionais são essenciais para um
bom desempenho do material. Além de se mostrar promissora na remoção de compostos de
efluentes de indústrias frigoríficas, a membrana em si é biodegradável, ou seja, não é necessária
a preocupação de eliminação dessa membrana por algum outro método.
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ABSTRACT
The present work had as objective to evaluate the performance of a septic tank operated with
and without support material (SM) in the treatment of sanitary sewage. The experiment was
performed in two phase, Phase 1 without SM, and Phase 2, with SM, made of sanded PET
strips. For the monitoring of the system were carried out physical-chemical analysis of the
parameters of chemical oxygen demand (COD), volatile fatty acids (VFA), solid series, pH and
alkalinity. Phase 2 was more efficient with 69% removal of DQO T and 55% of DQOF when
compared to Phase 1, with removal efficiencies were 50% and 40%, respectively. The values
of pH and alkalinity of the effluent were higher than the affluent, while the concentration of
VFA decreased of the effluent to the effluent in the two phases. The percent removal of total
solids (TS) and total suspended solids (TSS) also increased with SM insertion. It is concluded
that the septic tank operated with SM is favored for the removal of organic matter and solids,
making it feasible for isolated communities and / or lacking basic sanitation.
Keywords: Isolated communities, removal of organic matter, basic sanitation.
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TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TANQUE SÉPTICO COM E SEM
MATERIAL SUPORTE

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um tanque séptico operado
com e sem material suporte (MS) no tratamento de esgoto sanitário. O experimento foi realizado
em duas etapas, a Etapa 1 sem MS, e a Etapa 2, com MS, feito de tiras de PET lixadas. Para o
monitoramento do sistema foram realizadas análises físico-químicas dos parâmetros de
demanda química de oxigênio (DQO), ácidos graxos voláteis (AGV), série de sólidos, pH e
alcalinidade. A Etapa 2 foi mais eficiente, obteve-se 69% de remoção de DQOT e 55% de
DQOF, quando comparado com a Etapa 1, em que as eficiências de remoção foram de 50% e
40%, respectivamente. Os valores de pH e a alcalinidade efluente foram maiores que os
afluentes, quanto a concentração de AGV houve redução do afluente para o efluente nas duas
etapas. O percentual de remoção sólidos totais (ST) e de sólidos suspensos totais (SST) também
aumentaram com a inserção do MS. Conclui-se que o tanque séptico operado com MS é
favorecido para a remoção de matéria orgânica e sólidos, tornando-se viável para comunidades
isoladas e/ou que não possuam saneamento básico.
Palavras-chave: Comunidades isoladas, remoção de matéria orgânica, saneamento básico.

INTRODUCTION
According to Pereira and Resende (2019), in Brazil the poorest part of the population is
still excluded from access to sanitation services, with repercussions on health and the quality
of the environment. Even though in the last decade, most of the Brazilian regions have improved
their sanitation services, rural areas, isolated communities and low density regions that are far
from urban centers still do not have adequate sanitation conditions (Cruz et al., 2019).
Local treatment systems using biological processes are best suited for the treatment of
sanitary sewage for urban and rural areas without basic sanitation, such as septic tanks, for
temporary treatment and disposal of human excreta (Chaggu et al., 2002 ).
Despite their advantages, the septic tanks present moderate removal of organic matter,
turning around 50%. In this sense, it is necessary to improve this system in order to improve its
efficiency. One option is the insertion of support material, as this allows the microorganisms to
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stay in the system longer, increasing their contact time with the sewage and, consequently,
increasing the degradation efficiency of the organic matter. The PET bottle has been studied as
a septic tank support material. The use of this material in individual sewage treatment systems
is related to the development of a sustainable technique and accessible to communities without
access to the collection network.
In this sense, the present work aims to evaluate the performance of a septic tank operated
with and without support material in the treatment of sanitary sewage.

METHODOLOGY
This study was carried out at the Federal University of Paraná (UTFPR), Londrina
Campus, in the Hydraulics Laboratory, where a continuous flow anaerobic reactor (septic tank)
was installed in a bench scale for the treatment of domestic sewage from the Sewage Treatment
Plant of SANEPAR - ETE Norte, which was collected after preliminary treatment (grating and
sandbox). The gallons containing the sewage collected were stored under refrigeration until
used.
The septic tank used was constructed of glass following the length/width ratio of 2: 1 as
established by NBR 7.229 / 93 (ABNT, 1993). In this way, it was 0.4 m long, 0.2 m wide and
0.3 m high, with a volume of 24 L and a useful volume of 15.7 L. In the two steps studied, the
Hydraulic Retention Time (HRT) was maintained in 24 hours, as recommended by NBR 7.229
/ 93 (ABNT, 1993) for septic tanks with a daily contribution of up to 1,500 L.day-1.
The carrier material used were the sanded PET bottle strips. The strips were 1.5 cm wide
and 15.5 cm high and were sanded longitudinally with wood sandpaper, as was done in the
research by Altvater (2008), This was fixed in the septic tank cover, which was fed by means
of a peristaltic positive displacement pump (ProMinent), with a maximum flow rate of 4.4 L.h1

.
Phase 1 was operated without carrier material. In Phase 2, the carrier material was

inserted into the system without prior microbial colonization. Considering the contact area of
each strip (46.5 cm²) in relation to the useful volume of the reactor (15.7 L) were placed 168
strips of PET bottle (50% of the occupation), corresponding to a total contact area of 0.78m².
The strips were totally submerged in the sewer.
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The percentage of sludge at the bottom of the septic tank was maintained at 20%
occupancy of the useful volume of the reactor (3.14 L) by means of periodic discards of this
material, using the disposal device installed in the system.
For the monitoring of the system, the following parameters were analyzed physicochemical: pH, total alkalinity, chemical oxygen demand (COD), volatile fatty acids (VFA), total
solids and total suspended solids following the procedures proposed in Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).

RESULTS
Table 1 shows the mean and standard deviation of the pH, alkalinity and VFA
parameters of both the entrance (affluent) and the exit (effluent) of the system in both phases
of operation.

Table 1 - Means and standard deviation of pH and total alkalinity, affluent and effluent, in the system
operation phases
Total alkalinity
pH
Phase
VFA (mg.L-1)
(mg CaCO3.L-1)
Affluent

Effluent

Affluent

Effluent

Affluent

Effluent

Phase 1

7,0±0,2

7,5±0,2

293,4±38,2

309,6±20,4

57,5±9,2

44,9±6,8

Phase 2

6,8±0,1

7,4±0,2

262,1±29,5

279,8±39,0

70,1±15,1

56,4±9,7

Source: Santos (2018).

The mean and standard deviation of the total COD (CODT) and filtered COD (CODF)
analysis of the affluent and effluent of the system in both operation phases, as well as the
removal efficiencies are shown in Table 2. Calculations of the efficiencies of removal of COD
were performed from the values of organic matter concentration at the exit of the system in
relation to the concentration at the entrance.
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Table 2 - Mean and standard deviation of COD and COD, affluent and effluent and removal efficiency in
the system operation stages
-1
Efficiency
Efficiency
CODT (mg.L )
CODF (mg.L-1)
of removal
of removal
Phase
(%)
(%)
Affluent
Effluent
Affluent
Effluent
Phase 1

343±137

157±62

50±20

211±66

118±297

40±18

Phase 2

540±186

144±51

69±16

252±82

106±36

55±18

Source: Santos (2018).

The mean and standard deviation of the results of total solids and total suspended solids
are presented in Table 3, as well as their removal efficiencies in the two phases studied.

Table 1 - Averages and standard deviation of total solids and total suspended solids, effluent and effluent,
and removal efficiency.
Efficiency
Efficiency
TSS (mg.L-1)
TS (mg.L-1)
of
removal
of
removal
Phase
(%)
(%)
Affluent
Effluent
Affluent
Effluent
Phase 1

427,3±140,2

288,9±52,1

25,0±28,6

114,0±63,8

40,4±47,1

56,0±37,2

Phase 2

468,6±104,7

260,0±111,1

42,1±25,6

152,0±103,7

25,1±27,2

72,2±33,7

Source: Santos (2018).

DISCUSSION
Both pH and alkalinity increased from the affluent to the effluent in both phases (Table
1). The results of pH and alkalinity of the effluent were close to the average values obtained by
Altvater (2008) when evaluating the treatment of synthetic sewage in septic tank with support
material, with a pH of 6.9 and a total alkalinity of 276,2 mg CaCO 3.L-1.
However, the concentration of VFA showed a reduction of the affluent for effluent in
both phases of operation (Table 1), which correlates with the pH behavior, since the
consumption of VFA favors the increase of pH. According to Kus and Wiesmann (1995) there
must be a balance between volatile fatty acids and the alkalinity of the system. Inhibition of the
anaerobic process by volatile fatty acids is associated with pH, and low pH values are generally
associated with high concentrations of volatile fatty acids and, consequently, the failure of the

647

process.
Table 2 shows that, after inserting the support material (Step 2), both COD T and CODF
showed an improvement in the organic matter removal efficiency, where in phase 1 the average
efficiency of CODT removal was from 50% and increasing to 69% in phase 2, and from 40%
to 55% of CODF, respectively. This indicates that the PET support material assists in the
immobilization of the microorganisms and promotes an increase in the efficiency of the system.
Altvater (2008) verified that when inserting the PET bottle strips obtained a COD removal of
47.4% when compared to the conventional system (42%). Observing Table 3 it is possible to
note that there was an increase in the ST and SST removal from phase 1 to phase 2, this may
be associated with the insertion of the support material, which in addition to immobilizing
biomass serves as a barrier to solids.

CONCLUSIONS
The combination of the septic tank and support material is a viable technology for
communities that do not have basic sanitation.
In this way, it can be concluded that the support material is an alternative to improve the
removal of organic matter and solids, allowing an improvement in the performance of the septic
tank and the final quality of the effluent.
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RESUMO
O mundo está repleto de problemas ambientais. Um destes problemas está relacionado ao uso
indiscriminado de insumos agrícolas. O Brasil é um país que se destaca no cultivo de diversas
culturas e em atividades pecuárias, também é o país que mais importa agrotóxicos no mundo.
O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento sobre a situação atual da comercialização
dos agrotóxicos no município de Bom Retiro-SC, que possui intensa atividade agrícola. Foi
realizado um levantamento bibliográfico e uma pesquisa nas agropecuárias para saber o que
estava sendo comercializado. No Brasil são notificadas oito intoxicações por agrotóxicos por
dia, 504 ingredientes ativos são permitidos para consumo, sendo que 30% destes são proibidos
na União Europeia. Em Bom Retiro, os princípios ativos mais comercializados foram Glifosato,
Paraquate, Diurom, Propinebe, Mancozebe e Acefato. Com o presente estudo, foi possível
observar que o uso de agroquímicos precisa de maior atenção. A quantidade e variedade de
insumos agrícolas aplicados nas culturas interferem na qualidade ambiental.
Palavras-chave: Agrotóxicos, Comercialização, Glifosato.

650

A CONTEMPORARY PROBLEM: THE COMMERCIALIZATION AND USE OF
AGROCHEMICALS IN THE MUNICIPALITY OF BOM RETIRO-SC

ABSTRACT
The world is fraught with environmental problems. One of these problems is related to the
indiscriminate use of agricultural inputs. Brazil is a country that stands out in the cultivation of
various crops and in livestock activities, it is also the country that matters in the world. The
objective of this study was to conduct a survey on the current situation of the commercialization
of pesticides in Bom Retiro-SC. A bibliographical survey and a research in the farming were
carried out to know what was being commercialized. In Brazil pesticide poisonings are reported
per day, 504 active ingredients are payable for consumption, 30% of which are banned in the
European Union. In Bom Retiro, the related ingredients were Glyphosate, Paraquate, Diurom,
Propineb, Mancozeb and Acephate. With the present study, it was possible to observe the use
of agrochemicals as more attention. The quantity and variety of inputs are interesting in crops
and interfere with environmental quality.
Keywords: Pesticides, Commercialization, Glyphosate.

INTRODUÇÃO
O aumento na produção de alimentos fez com que insetos, fungos e bactérias se
proliferassem e passassem a interferir no bem-estar das pessoas (HARARI, 2016). Há registros
bíblicos da devastação de plantações por insetos e fungos, que eram considerados castigos dos
deuses. Nessa época rituais religiosos eram utilizados como a melhor solução. Com o passar do
tempo, novas alternativas foram surgindo, apesar de que os povos utilizavam alguns compostos
e não sabiam como eles agiam (BRAIBANTE e ZAPPE, 2012).
Com o desenvolvimento de novas práticas agrícolas no século XVIII, os problemas com
as pragas passaram a se agravar. No século XIX surgiram os primeiros compostos químicos
inorgânicos para controlar diversas pragas: enxofre e cal para controlar fungos da maçã; sulfato
de cobre e cal para combater fungos na uva; arsenito de cobre para controlar o besouro da batata;
sulfato ferroso como herbicida seletivo; fluoreto de sódio no controle de formigas. Muitos
desses compostos eram muito tóxicos, como o ácido cianídrico usado nos Estados Unidos para
eliminar insetos, que logo ficaram resistentes (UNSWORTH, 2010). Compostos orgânicos de
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origem vegetal também passaram a ser utilizados no combate à pragas, como a nicotina para
controlar insetos e a rotetona para combater lagartas (BARBOSA, 2004).
Mas no início do século XX, os problemas começaram a ficar mais intensos e foram
desenvolvidos os inseticidas orgânicos sintéticos. O marco foi a partir da transformação do
composto nitrogenado presente na urina e sintetizado pelo químico alemão Friedrich Wohler,
o inorgânico cianato de amônio em ureia, 1828. Naquela época, se acreditava que os compostos
orgânicos não poderiam ser sintetizados em laboratório (WOHLER, 1828).
Durante a segunda guerra mundial, na década de 1940, os inseticidas orgânicos
sintéticos começaram a ser utilizados em maior escala com o intuito de proteger os soldados de
doenças de climas tropicais, como a malária. Também relacionados à segunda guerra mundial,
os organofosforados surgiram entre as décadas de 1930 e 1940 com o intuito de serem utilizados
como armas químicas. Estes compostos podem conter em sua estrutura átomos de carbono,
hidrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. A toxicidade dos organofosforados é maior do que a
dos organoclorados, mas eles são menos persistentes no ambiente (DAVIS, 2014).
A revolução verde a partir da década de 1950, permitiu um avanço de insumos de
mecanização, aumento da produção e diminuição dos custos agrícolas, mas não se tinha ideia
da dimensão que esse avanço indiscriminado poderia causar ao ambiente (DAVIS, 2014). O
livro Primavera Silenciosa (CARSON, 1962) foi o primeiro alerta sobre o uso indiscriminado
de agrotóxicos.
Atualmente existe uma demanda crescente por novos agroquímicos, pois os organismos
vão criando resistência a esses produtos ao longo do tempo (DAVIS, 2014). Os impactos
ambientais causados pelo uso indiscriminado destes produtos são intensos. Por isso, é
necessário saber o que se usa de agrotóxicos e como está sendo utilizado. Bom Retiro é um
município da microrregião serrana de Santa Catarina, com 8.942 habitantes e uma área de 1.056
km2, localiza-se a uma latitude 27º47'50" sul e a uma longitude 49º29'21" oeste e altitude média
de 890 metros (IBGE, 2010). O município está inserido no bioma Mata Atlântica e Floresta
Ombrófila Mista e de Savana. Bom Retiro é uma das pequenas cidades brasileiras que possuem
muitas famílias que sobrevivem da agricultura, cerca de 30% da população reside em área rural.
Como o município possui uma área grande, intensa atividade agropecuária e muitas áreas ainda
preservadas, o objetivo deste estudo foi quantificar a quantidade de agrotóxicos
comercializadas em um município com intensa atividade agropecuária.
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METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica e um levantamento de dados
sobre a venda de agrotóxicos nas agropecuárias no município de Bom Retiro-SC. Este
levantamento de dados foi realizado através de relatório, cedido de forma voluntária pelas
agropecuárias do município, todos os agrotóxicos comercializados são controlados por sistema
informatizado, fiscalizado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola em Santa
Catarina (CIDASC) (SANTA CATARINA, 2017). A pesquisa foi realizada em setembro de
2018, tendo como base as vendas realizadas em 2017. Com base nesses dados, foram realizadas
análises estatísticas no Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil é o maior importador mundial de agrotóxicos (COMTRADE, 2014) com uma
média de uso de agrotóxicos de 8,33 kg por hectare. O Brasil consome cerca de 20% de todo
agrotóxico produzido no mundo (PELAEZ et al, 2015) e esse consumo só vem aumentando. O
consumo total de agrotóxicos no Brasil aumentou 135% em 15 anos, no ano de 2000 era de
170.000 toneladas e aumentou para 500.000 toneladas em 2015 (IBAMA, 2016).
As empresas fabricantes de agroquímicos mantém a comercialização de acordo com a
permissibilidade da legislação de cada país (OLIVEIRA, 2015). No Brasil, 504 ingredientes
ativos são permitidos para consumo (ANVISA, 2018), 30% destes são proibidos na União
Europeia (EUROPE, 1991). No Brasil o registro de um ingrediente ativo se dá por prazo
indeterminado (BRASIL, 1989), já na União Europeia, os registros são revisados
periodicamente, devido ao avanço da ciência e tecnologia (EUROPE, 1991),
No Brasil são notificadas oito intoxicações por agrotóxico por dia. Estima-se para que
a cada notificação, 50 outras pessoas são intoxicadas, mas não notificam. Em Santa Catarina,
20% dos casos notificados são de crianças e adolescentes (DATASUS, 2017).
O Ministério da Saúde contabilizou em 2013, 1796 tentativas de suicídio com
agrotóxicos de uso agrícola no Brasil. Estudos mostram a relação de agrotóxicos,
principalmente os organofosforados, com o aumento na tentativa de suicídio de uma população
(ARAÚJO et al, 2007). De 2007 a 2014, 1186 pessoas morreram intoxicadas por agrotóxicos
de uso agrícola no Brasil (DATASUS, 2017).
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No Brasil há redução de 60% do ICMS (Imposto sobre circulação de Mercadorias e
Serviços) e isenção total do PIS/COFINS (Programa de Integração Social / Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para
comércio de agrotóxicos, o que acaba incentivando ainda mais a utilização desses produtos
químicos (BRASIL, 2005).
A região Sul usa 224.911 toneladas de agrotóxicos por ano (2012-2014). O município
de Bom Retiro apresenta altos índices de intoxicação por agrotóxicos (BOMBARDI, 2017) e
segundo as vendas das agropecuárias em 2017, os agrotóxicos mais utilizados foram: Glifosato,
Paraquate, Diurom, Propinebe, Mancozebe e Acefato.
O Glifosato é o agrotóxico mais vendido em Bom Retiro (15.922 kg em 2017) e no
Brasil (IBAMA, 2016). Estudos comprovam que esse herbicida ativo pode causar câncer e
alterar o DNA e estruturas cromossômicas das células humana (IARC, 2015), interferência
hormonal em concentração de partículas por milhão, induz à proliferação de células causadoras
do câncer de mama humano (SERALINI et al, 2014). De acordo com a lei 7802, fica proibido
o registro de agrotóxicos com propriedades carcinogênicas e que causem dano ao meio
ambiente (BRASIL, 1989), mas o glifosato é permitido. O glifosato é muito utilizado, inclusive
em jardinagem. Atualmente a concentração de glifosato permitida (65 μg/L em água classe I e
180 μg/L em água classe III) na legislação brasileira (BRASIL, 2005), é cinco mil vezes
superior ao limite estabelecido na União Europeia (BOMBARDI, 2017), salienta-se que esse
agrotóxico será banido na França a partir de 2022 (BBC, 2017).
O Mancozebe é um acaricida e fungicida extremamente tóxico, muito perigoso, aplicado
na região foliar das culturas de cebola, maçã, tomate, uva, entre outros (AGROFIT, 2018)
(ANVISA, 2018). Não há LMR estabelecido por legislação. Foram vendidos 6612 kg de
Mancozebe em Bom Retiro no ano de 2017, nas formas comerciais de Dithane, Manzate,
Rodomil, Cimox e Unizeb Gold.
Os princípios ativos Dicloreto de Paraquate e o Diurom estão presentes num mesmo
produto, com nome comercial Gramocil, que foi o terceiro agrotóxico mais vendido em Bom
Retiro no ano de 2017 (4660 litros). É um herbicida não sistêmico utilizado nas culturas de
algodão, banana, café, cana, citros, milho (AGROFIT, 2018). É um agrotóxico extremamente
tóxico, muito perigoso (ANVISA, 2018).
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O fungicida Antracol, com princípio ativo Propinebe, teve 4225 kg vendidos em Bom
Retiro no ano de 2017, o quarto agrotóxico mais vendido. É utilizado nas culturas de batata,
cebola, feijão, fumo, maçã, melão, tomate e uva (AGROFIT, 2018). É altamente tóxico e pouco
perigoso ao ambiente (ANVISA, 2018).
O Acefato é o terceiro ingrediente ativo mais vendido no Brasil (IBAMA, 2016) e o
quinto mais vendido em Bom Retiro (2245 kg em 2017). É um inseticida proibido na União
Europeia (BOMBARDI, 2016) e no Brasil é classificado como medianamente tóxico e muito
perigoso ao ambiente (ANVISA, 2018). O Perito (nome comercial) é um organofosforado com
acentuada neurotoxicidade e suspeita de carcinogenicidade (ANVISA, 2013), aplicado nas
culturas de algodão, batata, soja e tomate (AGROFIT, 2018).
Além destes, ainda são comercializados produtos com os princípios ativos
Trifloxistrobina, Protioconazole, Ester Metílico, Beta-ciflutrina, Imidacloprido, Oxicloreto de
cobre, Cimoxanil, Octanoato de Ioxinila, Fluazinam. Metalaxil-M, Clorotalonil, Fluxapiroxade,
Piraclostrobina, Cianamide, Azoxistrobina, Benzovindiflupir, Tiofanato-metílico, LambdaCialotrina e Difenoconazol.
Contaminação ambiental, intoxicações, tentativas de suicídio, malformações congênitas
e doenças crônicas são alguns problemas que podem ser causados pelos agrotóxicos
(BOMBARDI, 2016).

CONCLUSÃO
O uso e comercialização de agroquímicos precisa de maior atenção. A quantidade e
variedade de insumos agrícolas aplicados nas culturas interferem na qualidade ambiental. Com
esta pesquisa, pode-se observar que foram 24 produtos diferentes, mais de 43 mil quilos de
agrotóxicos comercializados no ano de 2017 em Bom Retiro, por isso são necessárias medidas
de mitigação para que o uso em excesso e inadequado desses produtos não interfiram na
qualidade ambiental e na saúde da população.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses e épocas de aplicação de etefon
sobre a coloração vermelha da epiderme de maçãs ‘Cripps Pink’. O experimento foi conduzido
em pomar comercial de maçã cultivar Cripps Pink, localizado em Vacaria – RS, durante a safra
2017/2018. Os tratamentos consistiram na aplicação de etefon no pomar nas doses 0 mg L -1
(Controle), 120 mg L-1, 240 mg L-1, 480 mg L-1 pulverizadas em 14/03/18, 120 mg L-1 parcelado
em duas aplicações (dias 14 e 22/03/18) e 120 mg L-1 em aplicação tardia (22/03/2018). Após
a colheita comercial, os frutos foram submetidos à análise de cobertura de cor vermelha na
epiderme, sendo enquadrados, de forma visual, em quatro categorias (0-25, 26-50, 51-75 e
>75% de recobrimento da epiderme com cor vermelha). Os frutos foram também analisados
quanto a sua coloração, utilizando um colorímetro e os resultados expressos em luminosidade
(L), tonalidade (ºh) e cromaticidade (C), para a região mais vermelha do fruto. A aplicação de
etefon em pré-colheita melhora os atributos de cor de maçãs ’Cripps Pink’, não apresentando
efeito na porcentagem de cor vermelha dos frutos. As doses de 120 mg L -1, 120 mg L-1 parcelado
em duas aplicações e 120 mg L-1 aplicado tardiamente resultam em maior tonalidade do
vermelho na epiderme dos frutos.
Palavras-chave: maturação, coloração, fruticultura.

USE OF ETEPHON IN RED DEVELOPMENT IN APPLES 'PINK LADY'

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the effect of different doses and times of application of
etephon on the red coloration of the 'Lady Lady' apple fruit epidermis. The experiment was
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conducted in a commercial apple orchard Pink Lady, located in Vacaria - RS during the
2017/2018 harvest. The treatments consisted of the application of ethephon in the orchard at
doses 0 mg L-1 (Control), 120 mg L-1, 240 mg L -1, 480 mg L-1 sprayed on 03/14/18, 120 mg L1

divided into two applications (days 14 and 03/22/18) and 120 mg l-1 in late application

(03/22/2018). After the commercial harvest, all fruits of each replicate were submitted to the
red color coverage analysis in the epidermis, being visualized in four categories (0-25, 26-50,
51-75 and> 75% of covering the epidermis with red color). The fruits were still analyzed for
their color, using a colorimeter and the results expressed in luminosity (L), hue (ºh) and
chromaticity (C), for the redder fruit region. The application of pre-harvest ethephon improves
the color attributes of 'Cripps Pink' apples, showing no effect on the percentage the red
coloration. The doses of 120 mg L-1, 120 mg L-1 divided in two applications and 120 mg L-1
late results in a greater red tonality in the fruit epidermis.
Keywords: maturation, coloring, fruticulture.

INTRODUÇÃO
No Brasil, e em grande parte do mundo, a preferência do consumidor é pela maçã com
coloração mais vermelha, pois é o atributo de qualidade visual mais importante para determinar
o valor de mercado de maçãs (IGLESIAS; ALEGRE, 2009). No momento da compra, o
consumidor procura por frutos sadios, sem defeitos, com coloração vermelha típica para a
maioria das cultivares e com sabor e firmeza de polpa agradáveis ao paladar.
Para que se atinja o padrão de qualidade, diversas práticas de manejo na fase de campo
e no período pós-colheita devem ser consideradas e implementadas, a partir de um
conhecimento cientifico do processo fisiológico que cada fruta apresenta ao decorrer de seu
desenvolvimento e amadurecimento. A maçã, ao estar próxima de seu ponto ideal de colheita
apresenta mudanças de cor e aparência, aumenta a produção de etileno e sua taxa respiratória,
desenvolve compostos voláteis relacionados ao sabor e aroma do fruto e reduz sua firmeza de
polpa (NISSEN et al., 2018).
O manejo com produtos químicos para melhorar a coloração vermelha é uma alternativa
que está crescendo nos últimos anos devido a facilidade de execução e aos resultados
satisfatórios que vem apresentando. Reguladores de crescimento e alguns produtos alternativos,
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como bioestimulantes e fertilizantes foliares vêm apresentando resultados satisfatórios
(PESTEANU, 2017).
Sendo assim, os produtores fazem uso de tecnologias desenvolvidas, como os
reguladores de crescimento. Estes, são classificados em diferentes grupos, de acordo com a
finalidade e o modo de ação de cada um na planta, como por exemplo, inibir, retardar ou
acelerar o amadurecimento de frutos (MELO, 2002).
Tendo em vista a importância da cor vermelha para a qualidade e classificação da maçã
brasileira (BRASIL, 2006), o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes
doses e épocas de aplicação de etefon sobre a coloração vermelha da epiderme de frutos de
maçãs ‘Cripps Pink’.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em pomar comercial de maçã cultivar Cripps Pink,
localizado em Vacaria, RS, (28º 30' 44" de latitude sul e 50º 56' 02" de latitude oeste) durante
a safra 2017/2018. Os tratamentos consistiram na aplicação de etefon (2-cloroetil-fosfônico) no
pomar nas doses 0 mg L-1, 120 mg L-1, 240 mg L-1, 480 mg L-1 pulverizadas em 14/03/18, 120
mg L-1 parcelado em duas aplicações (dias 14 e 22/03/18) e 120 mg L-1 em aplicação tardia
(22/03/2018). Os frutos foram colhidos e transportados para o Laboratório de Fisiologia e
Tecnologia Pós-colheita do CAV – UDESC, onde foram descartados os frutos com defeitos.
Após a colheita, todos os frutos de cada repetição foram submetidos à análise de
cobertura de cor vermelha na epiderme, sendo enquadrados, de forma visual, em quatro
categorias (0-25, 26-50, 51-75 e >75% de recobrimento da epiderme com cor vermelha). A
coloração foi determinada utilizando um colorímetro Minolta, modelo CR-300, e os resultados
expressos em luminosidade (L), tonalidade (ºh) e cromaticidade (C), para a região mais
vermelha.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 6
tratamentos e 4 repetições, sendo cada unidade experimental constituída de 20 frutos. Os dados
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05),
com auxílio do programa estatístico SAS (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os dados em
porcentagem foram transformados pela fórmula arco seno [(x+1)/100] 1/2 antes de serem
submetidos à ANOVA.
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RESULTADOS
A aplicação de etefon na dose de 120 mg L -1 apresentou maiores valores de
luminosidade e tonalidade, e menor valor de cromaticidade (Tabela 1).
Os tratamentos de 120 mg L-1, 120 mg L-1 parcelado em duas aplicações e 120 mg L-1
tardio apresentaram os maiores valores para ângulo hue.
Tabela 1. Luminosidade (L), cromaticidade (C) e tonalidade (ºh) de maçãs ‘Cripps Pink’
submetidas a aplicação pré-colheita de etefon em diferentes doses e épocas de aplicação, na
safra 2017/2018.
Tratamentos

Luminosidade (L)

Cromaticidade (C)

Tonalidade (ºh)

Controle

49,6 c

39,9 a

36,0 b

120 mg L-1

52,4 a

38,3 ab

43,7 a

240 mg L-1

51,8 ab

38,1 ab

40,7 ab

480 mg L-1

49,8 c

39,5 ab

39,1 ab

120 mg L-1 parcelado

53,1 a

35,3 c

45,2 a

51,6 abc

37,4 bc

43,5 a

Média

51,38

38,11

41,38

C.V. (%)

1,82

2,83

7,21

120 mg L-1 tardio

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Embora os tratamentos tenham diferido quanto aos espaços de cores através da
avaliação com colorímetro, a porcentagem de frutos nos quatro índices apresentados na
avaliação de índice de cor vermelha não diferiu estatisticamente entre os tratamentos (Tabela
2).
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Tabela 2. Percentual de maçãs ‘Cripps Pink’, em quatro classes de cor vermelha, submetidas a
aplicação pré-colheita de etefon em diferentes doses e épocas de aplicação, na safra de
2017/2018.
Índice de cor vermelha (%)
Tratamentos
0-25
26-50
51-75
>75
Controle

10,1ns

53,3ns

32,6ns

4,0ns

120 mg L-1

12,9

45,8

38,6

2,7

240 mg L-1

13,8

45,3

39,5

1,4

480 mg L-1

8,2

35,1

53,3

3,5

120 mg L-1 parcelado

8,1

49,0

41,5

1,3

120 mg L-1 tardio

4,6

50,9

42,7

1,9

Média

9,63

46,55

41,38

2,44

C.V. (%)

25,17

13,11

14,48

27,27

Ns = não significativo (p>0,05).

DISCUSSÃO
Whale et al. (2008) afirmam que a aplicação pré-colheita de etefon na concentração de
280 g ha-1 aumentou de 5 para 36,7% de recobrimento de cor vermelha em maçãs ‘Cripps Pink’,
além de reduzir a cromaticidade e o ângulo hue, Miller e Greene (2003) também obtiveram
resultados de aumento da coloração vermelha quando o regulador de crescimento foi aplicado
na concentração de 125 mg L-1, em maçãs “Empire/Mailing 9 “. Em maçãs “Gala”, Steffens et
al. (2006) mostraram que o índice de cor vermelha foi maior nos frutos das plantas que
receberam etefon (140 g ha-1) aplicados em pré-colheita.
De acordo com Awad e Jager (2002), este acúmulo de coloração vermelha é resultado
da acumulação de pigmentos, como as antocianinas, que são produzidos a partir da ação do
etileno, estimulado pela aplicação exógena de 2-cloroetil-fosfônico (etefon). A formação de cor
vermelha na epiderme de maçãs depende de uma complexa relação entre fatores genéticos e
ambientais, além dos manejos realizados (MUSACCHI; SERRA, 2018). Quando um fator está
ausente, a síntese de antocianinas não ocorre, por exemplo, se as condições climáticas não
forem favoráveis, a aplicação de etefon acelerará a maturação fisiológica sem o
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desenvolvimento de antocianinas (WANG; DILLEY, 2001).

CONCLUSÃO
A aplicação de etefon em pré-colheita na dose de 120 mg L-1 melhora o atributo de
tonalidade na cor vermelha de maçãs ‘Cripps Pink’. Entretanto as diferentes doses aplicadas
não apresentam diferença significativa na porcentagem de cor vermelha dos frutos.
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RESUMO
O uso de agrotóxicos está associado ao surgimento de danos à saúde humana, tais como as
doenças mentais. Esse trabalho objetivou analisar prontuários de atendimento médico de
usuários de psicotrópicos de Urupema, SC e verificar sua atividade agrícola e a possível
exposição aos agrotóxicos. Para isso foram analisados 353 prontuários de pacientes que fazem
uso de consumiam psicotrópicos até o mês maio de 2019. Dos prontuários, extraíram-se
informações de idade, sexo, escolaridade, profissão (trabalho com agricultura e exposição aos
agrotóxicos), tempo de consumo de medicamentos psicotrópicos e diagnóstico. Os dados
coletados foram analisados de forma descritiva. Dos 353 prontuários analisados, 48 foram de
agricultores representando 13,6% do total de prontuários. Destes 48 indivíduos, 31,3% tinham
idade entre 50-59 anos, 50% eram homens e 75% cursou o ensino fundamental. Além disso,
18,1% apresentavam depressão e 16,7% ansiedade, e destes 9% usavam um medicamento
psicotrópico e os demais usavam de dois até nove. Conclui-se que, embora preliminar, o estudo
é importante para a saúde pública e indica a necessidade de novos estudos, uma vez que, notase um número significativo de agricultores consumindo medicamentos psicotrópicos na região,
o que pode ser um forte indicativo da relação do uso destes medicamentos com a exposição aos
agrotóxicos.
Palavras-chave: pesticidas, psicofármacos, doença mental.
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PSYCHOTROPIC USERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH AGRICULTURE
AND POSSIBLE EXPOSURE TO PESTICIDES

ABSTRACT
The use of pesticides is associated with the occurrence of damage to human health, such as
mental illness. This study aimed to analyze medical records of users of psychotropic patients
from Urupema, SC and verify their relationship with agriculture and possible exposure to
pesticides. For this, 353 medical records of patients who consumed psychotropic drugs were
analyzed until the month evaluated (May/2019). Information about age, sex, education,
occupation (work with agriculture and exposure to pesticides), time of use of psychotropic
drugs and diagnosis were extracted from the medical records. The data collected were analyzed
in a descriptive paper. Of the 353 medical records analyzed, 48 were from farmers accounting
for 13.6% of the total. Of these 48 individuals, 31.3% were aged between 50-59 years, 50%
were men and 75% attended elementary school. In addition, 18.1% had depression and 16.7%
anxiety, of which 9% used one psychotropic and the others used two to nine drugs. It is
concluded that, although preliminary, the study is important for public health and indicates the
need for new studies, since a significant number of farmers using psychotropic drugs in the
region are observed, which may be a strong indication of the relationship of the use of these
drugs with exposure to pesticides.
Keywords: pesticides, psychopharmaceuticals, mental disease.

INTRODUÇÃO
O uso de agrotóxicos no Brasil está associado a efeitos potencialmente danosos à saúde
humana, que vão desde intoxicações agudas até crônicas (FERREIRA, 2015; LONDRES, 2011;
KRAWCZYK, 2011). Estudos constataram a presença de doenças mentais como depressão,
ansiedade, doença de Alzheimer e transtorno bipolar em agricultores e indivíduos que vivem
em comunidades adjacentes às áreas de cultivo, fato atribuído a exposição direta e/ou indireta
aos agrotóxicos (KOH et al, 2017; SERRANO-MEDINA et al., 2019; SANTOS et al., 2017).
Os medicamentos psicotrópicos são drogas que têm papel fundamental no tratamento
das doenças mentais e agem diretamente no Sistema Nervoso Central (SNC) (FARIAS et al.,
2016). Os antidepressivos e os ansiolíticos são – atualmente – os psicotrópicos mais utilizados
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pela população (BRASIL, 2013). Em 2017, um levantamento realizado na Unidade Básica de
Saúde (UBS) de Urupema, constatou que cerca de 30% da população consome medicamentos
psicotrópicos (SECRETARIA MUNICIPAL DE URUPEMA, 2017).
Em face da produção agrícola do municipio ser umas das maiores do Estado de Santa
Catarina, é inevitável que não haja contaminação por agrotóxicos no solo, água e meio
ambiente, logo, há possibilidade de casos de intoxicações e possíveis patologias relacionadas
ao SNC, como distúrbios psicológicos e mentais nos moradores da região (HARRISON et al.,
2016; SOUZA et al., 2017; PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA, 2016). Assim,
objetiva-se, nesse estudo, analisar prontuários de atendimento médico de usuários de
medicamentos psicotrópicos do município de Urupema, SC e verificar sua relação com a
atividade agrícola e a possível exposição aos agrotóxicos.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa documental baseada na análise de 353 prontuários médicos
de pacientes que usavam psicotrópicos em uma UBS, situada no município de Urupema, SC,
localizado sob as coordenadas geográficas 27°57’ de latitude e 49°52’ de longitude, com uma
população de 2.482 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA, 2016).
A coleta de dados foi realizada nos meses de março e abril de 2019, os quais foram
extraídos dos prontuários e de fichas de controle de renovação de prescrições medicamentosas,
possibilitando a busca e a análise dos prontuários de 353 pacientes que faziam uso de
medicamentos psicotrópicos até o mês avaliado (maio/2019). Dos prontuários, foram retiradas
informações referentes à idade, sexo, escolaridade, profissão (trabalho com agricultura), tempo
de consumo de medicamentos psicotrópicos e diagnóstico. Os dados coletados foram
organizados em planilhas do Excel® e analisados de forma descritiva, sendo apresentados na
forma de gráficos e tabelas. Este estudo apresenta dados parciais de um Projeto de Iniciação
Científica, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIPLAC, CAAE:
04543418.0.0000.5368.

RESULTADOS
Dos 353 prontuários analisados, foram extraídas informações apenas dos pacientes que
consomem medicamentos psicotrópicos e que também tem contato com a agricultura, logo, a
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amostra foi constituída por prontuários de 48 indivíduos, os quais trabalham atualmente com
agricultura e com a possível exposição aos agrotóxicos. Desse modo, 13,6% dos 353
prontuários analisados são de agricultores.
No Quadro 1 estão os dados sociodemográficos dos 48 indivíduos que fazem uso de
psicotrópicos e trabalham atualmente na agricultura (13,6% dos 353 prontuários). Assim, destes
48 indivíduos, 31,3% se encontra na faixa etária dos 50-59 anos, sendo que a média de idade é
de 50,97 anos (± 13,45). Além disso, 50% são homens e 50% mulheres. Quanto à escolaridade,
a maioria (75%) cursou o ensino fundamental (completo ou incompleto).
Quadro 1 Dados sociodemográficos dos usuários de psicotrópicos do município de Urupema, SC
que trabalham com agricultura.
VARIÁVEIS
IDADE
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Maior que 70 anos
SEXO
Masculino
Feminino
ESCOLARIDADE
Sem Escolaridade
Alfabetizado
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Sem Informação

AMOSTRA (N)

PERCENTUAL (%)

3
6
13
15
7
4

6,3
12,5
27,1
31,3
14,6
8,3

24
24

50,0
50,0

4
2
36
3
1
2

8,3
4,2
75,0
6,3
2,1
4,2

Já em relação ao diagnóstico de doenças mentais, 18,1% dos agricultores que usavam
medicamentos psicotrópicos tinham depressão e 16,7% apresentavam transtornos de ansiedade
(Gráfico 2). Contudo, observa-se que mais da metade dos pacientes cujos prontuários foram
analisados (52,1%) não possuíam um diagnóstico descrito, tampouco o quadro clínico para
justificar a prescrição.
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Número de Prontuários

Gráfico 1. Diagnósticos de doenças mentais prescritos nos prontuários de agricultores que usam
psicotrópicos no município de Urupema, SC.
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Em relação ao número de medicamentos psicotrópicos utilizados por paciente, destacase que 69% dos agricultores (33) usavam apenas um, os demais utilizavam de dois a nove
medicamentos.

DISCUSSÃO
Observa-se que 13,6% da amostra analisada é constituída por agricultores que tem
exposição aos agrotóxicos, o que é representativo e significa que há uma possível relação do
consumo destes medicamentos com a exposição aos agrotóxicos. Estudos têm associado a
exposição aos agrotóxicos por trabalhadores rurais ou mesmo da população residente próxima
às áreas de cultivo agrícola como possível causa do desenvolvimento de doenças
neuropsiquiátricas, tais como: depressão, ansiedade e transtornos de humor, até mesmo a riscos
mais severos, como o suicídio (FREIRE e KOIFMAN, 2012; KOCH et al., 2017).
Quanto à proporção equivalente dos sexos, há uma maior participação das mulheres na
agricultura do municipio de Urupema (GREGOLIS et al., 2012; EMBRAPA, 2012). Em 2018,
44,3% das intoxicações por agrotóxicos eram de mulheres, portanto, estão mais expostas aos
agrotóxicos e, inclusive, mais predispostas a doenças mentais (SERRANO-MEDINA et al,
2019; KOH et al., 2017; MS, 2018). Percebe-se uma expansão da presença da mulher na
agricultura, pois ela auxilia diretamente nos sistemas produtivos e indiretamente quando atua
nos serviços domésticos, como por exemplo, lavando roupas contaminadas por agrotóxicos,
facilitando sua exposição a estes químicos (NOGUEIRA et al., 2017).
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Dos 48 agricultores que consomem psicotrópicos 69% usam um psicotrópico, porém, o
restante faz uso de duas ou mais drogas, o que pode representar um sério problema de saúde
pública, visto que o consumo exagerado e indiscriminado de psicofármacos pode acarretar
problemas à saúde do indivíduo (OMS, 2002; PRADO et al., 2017).
Por fim, mais da metade dos diagnósticos encontrados nos pacientes agricultores foram
de depressão e ansiedade, sendo que essas doenças mentais são as mais comuns no mundo todo
(OMS, 2002). Além disso, estudos associam o uso de agrotóxicos com depressão e ansiedade,
já que a exposição crônica pode desenvolver alterações neurológicas ao interferirem na síntese
de neurotransmissores como serotonina e dopamina ocasionando as psicopatologias (CAMPOS
et al., 2017; FARIA et al., 2014; SERRANO-MEDINA, 2019).
Infelizmente, boa parte dos prontuários não possuía diagnóstico claro, tampouco
descrição de quadro clínico que justificassem a prescrição dos medicamentos psicotrópicos,
demonstrando a necessidade de desenvolver mais treinamentos aos profissionais desta área, já
que é inegável a importância do registro do diagnóstico no prontuário para qualquer prescrição,
pois a sua ausência pode acarretar em danos ao tratamento do paciente (PRADO et al., 2017).

CONCLUSÃO
Nota-se um expressivo número de agricultores usuários de psicotrópicos na população
de Urupema, SC, o que pode estar associado ao uso intensivo de agrotóxicos. Além disso,
salienta-se que boa parte destes agricultores sofrem principalmente de depressão e ansiedade,
apesar dos prontuários apresentarem deficiência na informação do diagnóstico, e utilizam
muitas vezes mais do que um psicotrópico para o controle de tais doenças. Considera-se que o
estudo é preliminar, entretanto, demonstra dados relevantes que indicam a necessidade de novas
pesquisas na região, além de suscitar a relevância do tema e da importância de esclarecer aos
agricultores os efeitos colaterais dos agrotóxicos e o cuidado necessário ao manuseá-los.
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RESUMO
A disponibilidade de água está cada vez mais restrita, seja em decorrência da deterioração de
sua qualidade pelo lançamento de efluentes não tratados, ou devido a intensidade da demanda
ocasionada pelo densidade populacional e incremento da atividade industrial e agrícola. A
necessidade do tratamento de efluentes para atender padrões cada vez mais restritos, provocam
o crescimento do mercado em tecnologia de biorreatores de membranas (MBR). Uma das
características mais atrativas dessa tecnologia é a elevada qualidade do efluente produzido,
remetendo a possibilidade de reuso. Os biorreatores de membrana são sistemas que têm a
vantagem de combinar um reator biológico de crescimento suspenso, com a remoção de sólido
por meio de filtração. As membranas podem ser projetadas e operadas em pequenos espaços e
com alta eficiência de remoção de contaminantes, como nitrogênio, fósforo, bactérias, demanda
bioquímica de oxigênio e sólidos suspensos totais.
Palavras-chave: Biorreator, membranas, efluente.

USE OF BIORREATORS CONTAINING MEMBRANE FOR THE TREATMENT OF
EFFLUENTS

ABSTRACT
The availability of water is increasingly restricted due to the deterioration of its quality by the
discharge of untreated effluents, or due to the intensity of demand caused by population density
and increased industrial and agricultural activity. The need for treatment of effluents to meet
increasingly restricted standards, provoke the growth of the market in membrane bioreactor
technology (BRM). One of the most attractive characteristics of this technology is the high
quality of the produced effluent, remitting the possibility of reuse. Membrane bioreactors are
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systems that have the advantage of combining a suspended growth biological reactor with the
removal of solid by filtration. Membranes can be designed and operated in small spaces and
with alpha removal efficiency of contaminants such as nitrogen, phosphorus, bacteria,
biochemical oxygen demand and total suspended solids.
Keywords: Bioreactor, membranes, effluent.

INTRODUÇÃO
As atividades humanas que utilizam água produzem efluentes líquidos, como a demanda
total de água é crescente, a quantidade de efluente gerada e sua carga de poluição estão
aumentando continuamente a nível global (WWAP, 2017). A poluição dos corpos hídricos
decorre principalmente das atividades antrópicas, como o lançamento de efluentes domésticos
e industriais sem tratamento prévio.
O tratamento de efluentes industriais é uma importante questão ambiental devido aos
prováveis prejuízos causados pela sua capacidade de contaminação, esse tratamento pode ser
realizado através de técnicas convencionais ou alternativas (MAGALHÃES, 2016). As
principais técnicas convencionais de tratamento de efluente no Brasil são caracterizadas por
alta demanda de área, alto custo e baixa eficiência quando aplicadas como sistema único de
tratamento, o que acarreta muitas vezes irregularidades no que diz respeito ao enquadramento
nos padrões de lançamento exigidos pelos órgãos ambientais e geração de efluentes que não
atendam os padrões de reuso. No tratamento alternativo é feita à remoção de contaminantes
específicos, tornando possível o reuso de efluentes como fonte de água (MORAIS, 2018).
De acordo com Reali et al. (2013), a separação por membranas requer um tratamento
preliminar, isso é necessário pois valores elevados de sólidos, turbidez e algas, por exemplo,
podem impregnar nos poros e paralisar a produção do permeado. O emprego de filtração em
meios granulares antes das membranas, é um arranjo comumente utilizado. Como a maioria das
industrias já possuem algum tratamento primário para a remoção de sólidos maiores do efluente,
os biorreatores de membrana podem ser implementados.
Os biorreatores de membrana são reconhecidos na produção de permeado com excelente
qualidade e estabilidade, além de seu potencial para implementação do reuso de água.
Consistem na conjugação de processos biológicos aeróbios ou anaeróbios com processos de
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separação por membranas, comumente micro ou ultrafiltração, visando à retenção dos sólidos
suspensos (ANDRADE, 2011).
Além disso, esses biorreatores apresentam duas variáveis, onde a membrana pode ser
acoplada ao biorreator de forma externa ou submersa. Quando as membranas são acopladas
externamente, são caracterizadas por altas concentrações de biomassa floculada, alto consumo
de energia e o reuso de água é economicamente interessante. Já com membrana submersa se
tem como característica principal a grande capacidade de retenção de materiais biológicos das
membranas, eliminando problemas relacionados com a sedimentação no sistema de lodos
convencionais (BUTZEN, 2017).
Existem basicamente dois tipos diferentes de materiais utilizados na confecção de
membranas, sendo estes poliméricos ou cerâmicos. As membranas poliméricas podem ter como
base poliacrilonitrilo, policloreto de vinilo, polissulfona, polifluoreto, algumas poliamidas
aromáticas e acetato de celulose.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma breve revisão da literatura
sobre a viabilidade da utilização de um biorreator com diferentes materiais de membrana para
remoção de contaminantes e reuso de água a partir de variados efluentes.

METODOLOGIA
Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter analítico a respeito da
utilização de biorreatores com variados materiais de membrana, visando a remoção de
contaminantes e reuso de água de efluentes.
A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 20 de abril de 2019, sendo utilizadas
variadas bases de pesquisa, nas quais o critério de inclusão dos artigos foi quanto a relação
direta com o assunto em estudo, nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS
Em seu trabalho, BUTZEN (2017) avaliou parâmetros físico-químicos do esgoto bruto
e tratado através do sistema de biorreatores com membrana submersa, verificando sua eficiência
no tratamento. Os resultados obtidos apontam que para cor obteve-se uma eficiência na remoção
de 90,77% e 91,77%, para turbidez 97,97% e 91,77%, para remoção da demanda química de
oxigênio (DQO) a eficiência foi de 77,01% e 89,55% e para nitrogênio total 53,56% e 76,12%.
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No estudo de MORAIS (2018) avaliou-se uma estação de tratamento de efluentes de
uma indústria de processamento de frutas, utilizando um biorreator com membrana submersa
em escala piloto para aferição das medidas. Ao longo do tempo de operação, a eficiência de
remoção do sistema de DQO foi de 97,93%, para o nitrogênio a remoção média foi de 95,55%
e para o fósforo total, a média de remoção foi de 65,58%.
Além disso, ANDRADE (2011) teve como objetivo propor uma nova rota para
tratamento e reuso de efluente de indústria constituída por biorreatores com membrana. As
eficiências de remoção médias para cada condição são 98,8% para DQO, 99,1% para COT e
97,8% para a cor.
Por fim, FONSECA (2017) compara em seu estudo a utilização de biorreatores de
membranas submersas com o tratamento oxidativo, para tratamento de efluentes líquidos de
indústrias de tintas e vernizes à base de água. Os dados evidenciam maior eficiência no método
de biorreatores de membrana submersas, sendo responsável por aumentar em torno de 43% a
quantidade de efluente tratado quando comparado ao sistema oxidativo.

DISCUSSÃO
No trabalho de Butzen (2017), observa-se que os ensaios realizados em um biorreator
com membrana submersa demostram que o sistema é uma alternativa viável para o tratamento
de esgoto de centros comerciais, com grande potencial para aplicação em empreendimentos de
pequeno, médio e grande porte. Além disso, mostrou-se um processo eficiente na remoção dos
poluentes mantendo-se estável mesmo com a oscilação do esgoto bruto.
Segundo Morais (2018), após o tratamento em biorreatores de membrana o efluente
tratado apresentou qualidade passível de reuso irrestrito para irrigação na agricultura, conforme
parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. O efluente tratado também
poderia ser utilizado na própria indústria reduzindo os custos com a demanda de água,
aumentando a oferta de água a partir da utilização do efluente para fins menos nobres, deixando
assim, de consumir água mais nobre para fins menos exigentes.
No trabalho apresentado por Andrade (2011) pode-se observar que o biorreator com
membrana apresentou elevada capacidade de remoção de matéria orgânica e cor, o que pode se
justificar pela elevada biodegradabilidade do efluente, pela alta concentração de biomassa

674

utilizada e pela capacidade de retenção de compostos não degradados da membrana.
Por fim, Fonseca (2017) cita que a implementação do processo do biorreator de
membrana submersa na indústria gerou uma maior economia de produtos químicos, diminuição
de custos anualmente com a operação da estação de tratamento de efluentes e além disso, o
processo por membranas demonstrou ser mais estável ao longo dos anos.

CONCLUSÃO
Através da análise dos resultados descritos pelos autores para o tratamento de diversos
efluentes, utilizando biorreatores com membranas para a recuperação e reaproveitamento da
água, o processo se mostrou eficiente, demonstrando que essa tecnologia apresenta grande
potencial para tratamento de esgotos sanitários. Outro fator importante a ser considerado é a
fundamental importância do estudo do processo, para a manutenção da qualidade e quantidade
dos recursos hídricos disponíveis para a atual e futuras gerações.
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RESUMO
A vitivinicultura brasileira possui características peculiares associadas a diversos aspectos,
como características históricas, ambientais e territoriais, isso faz com que o país tenha uma área
produtiva bastante diversificada e distribuída pelo território, apesar da concentração dos
vinhedos estarem na região sul, principalmente no estado do Rio grande do Sul. O
acompanhamento do desempenho e do crescimento desse setor enfatiza o potencial nacional do
cultivo da videira e da produção de vinhos e derivados da uva. O objetivo deste trabalho foi
avaliar o desempenho da vitivinicultura brasileira nos últimos anos. Para tanto foi realizada
busca eletrônica na base de dados do Google acadêmico e do Portal Scielo. Os dados analisados
dos últimos anos mostram uma mudança no perfil da produção, com o aumento da qualidade e
da tecnologia empregada na elaboração dos vinhos e no perfil de consumo, o qual mostra que
o mesmo aumentou significativamente, juntamente com o percentual de vinhos importados, que
encerrou o ano de 2017 representando 88% do mercado.
Palavras-chave: vitivinicultura brasileira, desempenho, mercado do vinho.

BRAZILIAN VITIVINICULTURE: Analysis of the production and commercialization
of wines

ABSTRACT
Brazilian winemaking has peculiar characteristics associated to several aspects, such as
historical, environmental and territorial characteristics, which means that the country has a very
diversified production area and is distributed throughout the territory, despite the concentration
of the vineyards in the southern region, mainly in the state of Rio Grande do Sul. The monitoring
of the performance and growth of this sector emphasizes the national potential of grape
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cultivation and the production of wines and grape derivatives. The objective of this work is to
evaluate the performance of Brazilian winemaking in recent years. The data analyzed in recent
years show a change in the production profile, with the increase in the quality and the
technology employed in the elaboration of the wines and in the consumption profile, which
shows that it increased significantly, together with the percentage of imported wines, which
closed the year 2017 representing 88% of the market. Therefore, it is important to seek the
understanding of the sector to find strategies to increase the consumption of national wines.
Keywords: Brazilian winemaking, performance, wine market.

INTRODUÇÃO
O mundo da viticultura e da enologia no cenário nacional está em contínua expansão.
Profundas transformações na tecnologia da comunicação, a expansão e o acesso às informações
aproximaram produtores e consumidores, ampliando o mercado viti-enológico. As regiões
vitícolas brasileiras mais tradicionais encontram-se no sul do país, são elas: Rio Grande do Sul,
liderando a produção de uvas e de vinhos com 664.205 kg de uvas e 257.082 litros de vinhos,
só no ano de 2018 (UVIBRA, 2018). O estado representa 64,30% do total de hectares cultivados
no Brasil, com 50.019 hectares (MELLO, 2016). Outros destaques são os estados de São Paulo,
com 7.881 hectares (IBGE, 2016), Pernambuco, com 6.848 hectares (IBGE, 2016), Santa
Catarina, com 4.832 hectares (IBGE, 2016) e Paraná, com 4.500 hectares (IBGE, 2016). Com
relação aos dados registrados referentes ao processamento da produção vitícola, os resultados
mostraram um discreto incremento na primeira década dos anos 2000, com a introdução de
vinícolas no estado de Santa Catarina, porém a partir de 2014 iniciou-se um leve declínio da
produção, por problemas climáticos e pelo aumento das exportações.
O setor produtivo sofreu consequências drásticas no ano de 2016, tendo uma redução
na produção da matéria-prima e, consequentemente do processamento, em torno de 57, 99%.
Os vinhos finos tintos decresceram 47,60%, os vinhos brancos, 55,50% e os vinhos rosados,
29,77% (MELLO, 2017).
O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do Brasil nos últimos anos no setor
vitivinícola, fazendo um levantamento dos dados referentes à produção e à comercialização dos
vinhos e derivados da uva.
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METODOLOGIA
Para definir o desempenho nacional da vitivinicultura e avaliar o cenário atual e as
mudanças ocorridas nos anos de 2013-2017, tem-se como ferramenta o acervo bibliográfico
destinado ao setor que se encontra na forma eletrônica no Portal Google Acadêmico e Portal
Scielo. Tendo em vista a importância do setor vitivinícola para as regiões produtoras, objetivouse com este trabalho analisar a produção e a comercialização de vinhos. Para tal, foram
compilados trabalhos científicos referentes aos temas “produção e comercialização de vinhos”,
“tendências do mercado de vinhos” e “impacto das importações de vinhos”, os quais foram
consultados em publicações nas instituições pertinentes: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), Embrapa Uva e Vinho e
União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA). Em 2017 o país produziu 605,96 milhões de
litros de vinhos, sucos e derivados, porém o setor mostrou redução de 19,39% na
comercialização, explicado pelo aumento das importações em 22,40%.

RESULTADOS
Para compreender o desenho do panorama viti-enológico, pode-se analisar a distribuição
dos vinhedos pelo território nacional (figura 1.) e aprofundar a análise dos dados avaliando a
safra de 2017. Após, o trágico ano de 2016, com graves problemas climáticos que levaram a
perda de mais da metade da produção, o ano seguinte recuperou as expectativas, tendo uma
produção de 605,96 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados, somente no Rio Grande do
Sul.

Figura 1. Área cultivada com videiras, por estado, em hectares, 2015/2017. (FONTE: Adaptado de EMBRAPA
Uva e Vinho, 2018).
Estados

2015 1

20161

20172

São Paulo

7.803

7.939

7.431

Paraná

4.465

4.500

4.170

Santa Catarina

4.846

4.823

4.700

49.739

50.044

48.830

6.814

7.143

9.054

74.449

74.185

Rio Grande do Sul
Pernambuco
Brasil
Fonte: IBGE (2018).

23.977
(1)

dados capturados em 24/01/2017;

(2)

dados capturados em 22/01/2018.
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Na categoria, vinhos finos, a tendência de redução nas vendas dos vinhos nacionais
continua e a situação é preocupante. No ano de 2017 ocorreu redução de 19,39% na quantidade
comercializada quando comparada ao ano de 2016 e de 21,43% em relação ao ano de 2015,
mesmo com o aumento da produção, como pode ser observado na figura 2. Relativamente ao
ano de 2016, os tintos sofreram redução de 20,77%, os rosados diminuíram 23,37% e os brancos
apresentaram queda de 14,32%.

Figura 2. Produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em litros, 2015/2017.
(FONTE: Adaptado EMBRAPA Uva e Vinho, 2018).
PRODUTOS

2015

2016

2017

Vinho de mesa

210.308.560

86.319.015

255.015.187

Tinto

169.811.472

75.279.191

217.527.985

Branco

39.557.250

10.727.099

36.121.245

Rosado

939.838

312.725

1.365.957

Vinho Fino

37.148.982

18.070.626

44.537.870

Tinto

16.745.896

8.774.847

21.442.212

Branco

19.561.966

8.705.066

21.928.400

Rosado

841.120

590.713

1.167.258

Suco de uva integral

52.233.155

31.117.869

46.865.625

Suco concentrado

178.306.565

55.462.600

150.296.355

Mosto Simples

100.911.592

49.770.993

101.010.115

TOTAL

583.015.753

244.920.424

605.958.050

Fontes: Ibravin e Uvibra (2017) Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

Os vinhos espumantes finos e os espumantes moscatéis, que vêm apresentando
tendência de forte crescimento, aumentaram 3,7% em 2017, sendo que a quantidade
comercializada teve aumento de 23,37%, comparativamente ao ano de 2016. O volume total
dos espumantes foi de 17,58 milhões de litros, ultrapassando o volume dos vinhos finos de mesa
com 15,82 milhões de litros (IBRAVIN, UVIBRA, 2017) (Figura 3).
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Figura 3. Participação dos espumantes importados no mercado de espumantes do Brasil, em
1.000 litros, 2013/2017 (FONTE: EMBRAPA Uva e Vinho, 2018).
ESPUMANTE
Nacional
Importado2
Total
Participação Imp/total(%)

2013

2014

2015

2016

2017

17.763

18.262

21.184

19.772

20.326

4.269

4.371

4.105

3.750

4.778

22.032

22.633

25.289

23.522

25.104

19,38

19,31

16,23

15,94

19,03

Fontes: Ibravin e Uvibra (2017) -;(2)MDIC (2018).
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

O setor vitícola possui montantes relevantes nas esferas de importação e exportação das
variedades de uva in natura e de vinhos, sucos e seus derivados. As exportações somaram US$
109,94 milhões em 2017, 42,11% superior ao ano anterior. As importações brasileiras
alcançaram US$ 453,28 milhões em 2017, 22,40% superior ao ano de 2016. Desse total, 74,88%
referem-se ao valor pago pelas importações de vinhos. Os vinhos apresentaram aumento de
33,89% em quantidade e de 30,09% em valor (Figura 4).

Figura 4. Participação dos vinhos importados no mercado de vinhos finos (Vitis vinifera L.) do
Brasil, em 1.000 litros, 2013/2017.
VINHO
Nacional (Vitis Vinifera L.)
2

2013

2014

2015

2016

2017

25.077

24.280

22.724

21.830

16.024

Importado

67.954

76.910

77.685

88.381

118.335

Total

93.031

101.190

100.409

110.211

134.359

Participação Imp/total (%)

73,04

76,01

77,37

80,19

88,07

Fontes: Ibravin e Uvibra (2018); (2)MDIC (2018).
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

Segundo as pesquisas a quantidade de espumantes importada em 2017 foi mais que o
dobro do ano anterior (106,96%), mas a preços mais baixos (MELLO, 2017).
Analisando a última década, é possível avaliar como evoluiu a comercialização dos
vinhos e espumantes brasileiros no estado do Rio Grande do Sul. No ano de 2006 foram
comercializados 21,8 milhões de litros de vinhos finos, segundo dados do Cadastro
Vinícola/RS, já em 2017, pode-se perceber uma queda representativa na produção dos vinhos,
pelos problemas causados pelas intempéries climáticas, tendo um volume de 15,6 milhões de
litros de vinhos. Diferentemente do ocorrido com os vinhos finos, os espumantes e espumantes
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moscatéis, categorizados como vinhos especiais, tiveram incremento na comercialização, de
7,7 milhões de litros em 2006, chegando a 17,58 milhões de litros em 2017 (Cadastro Vinícola,
2017).
O Brasil possui 32 milhões de consumidores esporádicos de vinhos, o que explica o
consumo médio de 1,9 litros per capita, segundo o Anuário Brasileiro da Uva, 2018, sendo que
o consumo se concentra entre estados como Rio de Janeiro e São Paulo, segundo Ivan
Formigoni (FoodNews, 2018).
Um exemplo do potencial vitivinícola brasileiro é a safra 2017/2018 (131,34% de
incremento), considerada uma das melhores dos últimos anos (Anuário Brasileiro da Uva,
2018). O Brasil possui 78.028 hectares de área com o cultivo de videiras, sendo que o estado
do Rio Grande do Sul detém a maior produtividade, mas também merecem destaque os estados
do Pernambuco e do Espírito Santo, com 390,3 mil toneladas (60,64%) e 3,6 mil toneladas
(46,13%), respectivamente (MELLO, 2018). A retomada do nível de produção serviu para repor
os estoques do setor industrial, afetado pela falta de matéria-prima no ciclo 2016/17.

CONCLUSÃO
O setor vitivinícola brasileiro está em constante expansão e de acordo com os dados
apresentados, é possível compreender o potencial de produção e comercialização de vinhos.
Para tanto, é necessário encontrar estratégias para usufruir do potencial de crescimento e para
competir com os vinhos importados no mercado. O Brasil possui 32 milhões de consumidores
esporádicos de vinhos, demonstrando que há ainda uma parcela consistente apta a consumir a
bebida e, que é indispensável criar estratégias para aumentar o consumo per capita, assim como
difundir a qualidade dos vinhos elaborados nacionalmente.
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RESUMO
Os ambientes naturais da Mata Atlântica são compostos por um conjunto de pequenos
fragmentos florestais em formação secundária. O avanço da degradação destes ambientes
reflete a necessidade da restauração ecológica com alto nível de complexidade. Nesta revisão
bibliográfica foram reunidas informações de estudos de restauração florestal, visando amparar
as discussões quanto ao uso da regeneração natural como metodologia de restauração. A
avaliação da regeneração natural pode ser considerada uma importante ferramenta no
monitoramento da restauração ambiental. Destacamos a importância da presença de fragmentos
conservados no entorno, fluxo de animais e propágulos, disponibilidade de nutrientes do solo e
água e eliminação de fontes de degradação antrópica (animais domésticos e espécies invasoras).
No entanto, essa metodologia deve ser empregada em sítios que possui um potencial evidente,
ou seja, onde a intensidade de degradação pode ser considerada baixa. Por ser um processo
dependente da interação entre os processos ecológicos e ambientais de dado microhabitat, todas
as espécies nativas e formas de vida atuam na restauração ambiental.
Palavras-chave: Restauração passiva, Fragmentos conservados, Fonte de propágulo.
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NATURAL REGERERATION AS A FORESTRY RESTORATION STRATEGY IN
THE ATLANTIC FOREST

ABSTRACT
The natural environments of the Atlantic Forest are composed of a set of small forest fragments
in secondary formation. The advancement of the degradation of these environments reflects the
need for ecological restoration with a high level of complexity. In this bibliographic review,
information gathered from forest restoration studies, aiming to support the discussions about
the use of natural regeneration as a restoration methodology. The evaluation of natural
regeneration can be an important tool in the monitoring of environmental restoration. It is
necessary the presence of conserved fragments in the environment, the flow of animals and
propagules, the availability of soil and water nutrients and the elimination of sources of
anthropogenic degradation (domestic animals and invasive species). However, this
methodology be used in sites that have an obvious potential, where the degradation intensity is
low. Because it is a process dependent on the interaction between the ecological and
environmental processes of assumed microhabitat, all native species and life forms act in the
environmental restoration.
Keywords: Passive restoration, Preserved fragments, Source of propagule.

INTRODUÇÃO
A degradação dos ecossistemas naturais e, a necessidade de restauração o cenário
atual, surge desde o início da ocupação da Mata Atlântica, que é historicamente a mais intensa,
quando comparado aos demais biomas brasileiros, apresentando elevados níveis de degradação
e fragmentação ambiental (DEAN, 1996). Fato que acarretou a alteração da estrutura e
funcionamento dos ecossistemas deste domínio, e em muitos casos, compromete sua resiliência
natural (BRANCALION et al. 2009).
A maior parte da cobertura restante da Mata Atlântica, em escala de paisagem, está
inserida em mosaicos dinâmicos, compostos de pequenos fragmentos florestais em formação
secundária (TABARELLI et al., 2010). Estes pequenos fragmentos no geral se distribuem nas
encostas de regiões montanhosas, e ocupam aproximadamente 12% da área original deste
bioma (RIBEIRO et al., 2009).
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Estas peculiaridades do bioma refletem em ações de restauração ecológica com alto
nível de complexidade, sendo assim, a conversão efetivamente das áreas degradadas desse
bioma só será possível se ocorrer a retomada de um conjunto de elementos (BRANCALION et
al, 2009). Entre estes elementos incluímos a diversidade biológica de espécies, presença de
espécies endêmicas e raras, interação com fauna, bem como, restabelecimento das funções
ecológicas, e da conectividade funcional da paisagem (TABARELLI et al., 2008).
Neste contexto, fica evidente a dificuldade no monitoramento destes ambientes e a
necessidade de restaurar ambientes florestais. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi
conduzir uma revisão bibliográfica com intuito de reunir informações sobre a restauração
florestal para amparar as discussões quando o uso da regeneração natural da floresta como
metodologia de restauração de ambientes.

METODOLOGIA
Foram utilizados para elaboração desta revisão bibliográfica estudos que abordam a
restauração florestal, principalmente realizados no Brasil, incluindo aqueles que envolvem o
uso da metodologia da regeneração natural.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O modelo contemporâneo da ecologia da restauração sustenta-se em um conjunto de
informações, que se baseia em uma reconstrução gradual da floresta, resgatando sua
biodiversidade, função ecológica, que envolve aspectos estruturais, funcionais, e sua dinâmica
ao longo do tempo (trajetória de vida da comunidade), portanto, sustentável e perpetuada no
tempo (FALK, 1990; ZEDLER: CALLAWAY, 1999; SUDING et al., 2004; PALMER et al
2005). Excluindo a necessidade de intervenção ou manejo intensivo, e se assume a possibilidade
da formação de um novo ecossistema funcional, onde este não será idêntico ao que existia antes
da perturbação (CHOI, 2007).
Entre os métodos de restauração de ambientes florestais da Mata Atlântica, que
consideram o modelo contemporâneo se destacam entre as iniciativas, a utilização de elementos
atrativos à fauna, com função de nucleação (poleiros), transposição do solo e topsoil, resgate e
transplante da diversidade vegetal. No entanto, a condução da regeneração natural de espécies
nativas, pode ser considerada a prática mais comum (BRANCALION et al., 2009; REIS et al.,
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2010). Esta metodologia de restauração também é conhecida como restauração passiva, que
pode ser considerada uma alternativa de recomposição promissora, em função dos aspectos
ecológicos, silviculturais e econômicos (ALVARENGA et al., 2006).
Segundo Durigan et al (2010) não é raro encontrar várias áreas onde foi introduzido
uma composição diversa de espécies (plantio de mudas), e após uma década a composição de
espécies ser formada por poucas espécies das que foram implantadas. Sendo a comunidade de
regenerantes bem diferente da comunidade originalmente plantada, ou seja, não importa muito
a riqueza ou diversidade inicial de espécies, se elas não formarem um conjunto adaptado às
condições locais e não forem capazes de sobreviver e formar uma rápida cobertura sobre o solo,
facilitando, assim, a continuidade da sucessão.
Estudos indicam que em ambientes florestais com alteração antrópica, com
regeneração natural rápida ou localizado em paisagens favoráveis, apresentando remanescentes
florestais conservados, no entorno, presença de corredores ecológicos, interações com fauna,
entre outros fatores, muitas vezes bastam serem protegidos para estimular restauração passiva
(FERRETI, 2002; ENGEL: PARROTTA, 2003; MARTINS, 2007, LETCHER: CHAZDON,
2009). Desta forma, a ênfase deve ser dada em restaurar processos que levem à construção de
uma comunidade funcional, na qual a florística e a estrutura dessa comunidade surge da
interação entre os processos ecológicos no ecossistema (KAGEYAMA: GANDARA, 2000).
A presença de remanescentes florestais próximos exerce importante papel na restauração
destes locais servindo, atuando como fonte de sementes e organismos para colonizar as áreas
restauradas, contribuindo assim, para a ampliação da biodiversidade regional e,
consequentemente, para a viabilidade biológica dessas áreas próximas. Este restabelecimento
depende da presença de elevada diversidade de espécies no microambiente, destacando que a
restauração do ambiente não envolve apenas o componente arbóreo, mas também as demais
formas de vida vegetal, os diferentes grupos da fauna e suas interações com a flora
(BRANCALION et al, 2009).
Neste contexto, a regeneração natural apresenta grande potencial de utilização na
restauração de áreas perturbadas ou degradadas, desde que haja condições adequadas para a
chegada de propágulos na área, bem como para o estabelecimento e desenvolvimento de
diferentes espécies. A recuperação através da condução da regeneração natural além de ser um
método mais barato, também possibilita que a vegetação estabelecida na área seja o reflexo da
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vegetação das áreas florestais do entorno, proporcionando um retorno, mais rapidamente, a uma
conectividade florística com locais adjacentes (SOUZA, 2010).
A flora da Mata Atlântica é muito diversa, composta por fitofissionomias como, a Floresta
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional (Decidual e Semidecidual),
além de outros tipos vegetacionais (e.g Manguezais, Restinga, Campos de Altitude, etc.). Desta
forma, evidenciamos que a distinta composição de espécies, com destaque para as espécies
arbóreas, varia de acordo com a fitofissionomia. E ainda, em uma mesma fitofissionomia, a
flora regional contribui com o processo de regeneração natural de acordo com características
bióticas e abióticas do microhabitat, que são determinantes na ocupação dos ambientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da regeneração natural pode ser considerada uma importante ferramenta no
monitoramento da restauração ambiental. No entanto, essa metodologia deve ser empregada em
sítios que possui um potencial evidente, ou seja, onde a intensidade de degradação seja baixa.
Sendo necessário a presença de fragmentos conservados no entorno, fluxo de animais e
propágulos, disponibilidade de nutrientes do solo e água e eliminação de fontes de degradação
antrópica (animais domésticos e espécies invasoras). Por ser um processo dependente da
interação entre os processos ecológicos e ambientais de dado microhabitat, todas as espécies
nativas e formas de vida são atuam na restauração ambiental.
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RESUMO
A crescente preocupação com a saúde humana tem elevado o consumo de alimentos
equilibrados. Neste contexto, a aveia tem se mostrado como grande aliada na redução de níveis
de colesterol, diabetes e doenças coronárias. No entanto, a produção destes grãos está
relacionada a condições das sementes que auxilia no desenvolvimento de plantas vigorosas. O
objetivo do estudo foi avaliar a germinação de sementes de aveia branca (Avena sativa)
submetidas às altas diluições dinamizadas. A pesquisa foi realizada na EPAGRI, Lages. O
ensaio foi conduzido delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições
com 30 sementes. Foram utilizados os preparados homeopáticos Carbo vegetabilis, Iodium
purum, Bryonia alba e Pulsatilla nigricans, todos na 12 e 30CH, e água destilada como
controle. Avaliou-se a porcentagem de germinação, Índice de Velocidade de Germinação (IVG)
e Tempo Médio de Germinação (TMG). A porcentagem de germinação não diferiu entre os
tratamentos. Iodium purum 12CH diferiu do controle no IVG e TMG, enquanto na 30CH,
Pulsatilla nigricans e Carbo vegetabilis diferiram do controle no IVG e TMG.
Palavras-chave: qualidade de grãos, preparados homeopáticos, germinação.
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HIGH DILUTIONS DYNAMIZED IN VIABILITY OF WHITE OAT SEEDS (AVENA
SATIVA)

ABSTRACT
Growing concern about human health has led to balanced food consumption. In this context,
oats have proven to be a great ally in reducing cholesterol levels, diabetes and coronary
diseases. However, the production of these grains is related to seed conditions that assists in the
development of vigorous plants. The aim of the study was to evaluate the germination of seeds
of white oats (Avena sativa) submitted to high diluitions dynamized. The experiment was
carried in the Experimental Station at EPAGRI, Lages. The experiment was conducted in a
completely randomized design with 5 treatments and 4 replicates with 30 seeds. The
homeopathic preparations Carbo vegetabilis, Iodium purum, Bryonia alba and Pulsatilla
nigricans, all at 12 and 30CH, and distilled water as control were used. The percentage of
germination, Germination Speed Index (IVG) and Average Time of Germination (TMG) were
evaluated. The percentage of germination did not differ between treatments. Iodium purum
12CH differed from the control in the IVG and TMG, while in the 30CH, Pulsatilla nigricans
and Carbo vegetabilis differed from the control in the IVG and TMG.
Keywords: grain quality, homeopathic preparations, germination.

INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com a saúde e prevenção de patofisiologias tem sido associada
a alimentação equilibrada (GIUNTINI et al., 2003; MARETI et al., 2010). Estudos tem
demonstrado que o consumo de fibras, tais como a β-glucanas encontrada na aveia, reduz o
colesterol total sanguíneo e concentrações de lipoproteína de baixa densidade (LDL)
(NÖRNBERG et al., 2013).
A aveia (Avena sativa) é um cereal de excelente valor alimentar para organismo humano,
fornece aporte energético e nutricional equilibrado, pois contém em sua composição química
os aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, sais minerais e fibras (BORGES et al., 2006). No
Brasil a aveia é o quinto cereal mais cultivado, com produção em 2017 de 877.230 toneladas
(IBGE, 2017).
A produtividade da aveia está associada a qualidade das sementes que envolvem atributos
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genéticos, fisiológicos e sanitários (MARCOS FILHO, 2005). A estabilidade da fase inicial de
desenvolvimento das plantas contribui com aumento da produção, sendo influenciada por
condições ambientais e características individual de cada tipo de semente (CASAROLI et al.,
2009).
Comumente, no tratamento de sementes e controle de pragas de plantios em sistemas de
produção convencional utilizam agrotóxicos que acarretam em efeito residual sobre os
alimentos podendo vim prejudicar saúde humana e a contaminação do meio ambiente (BORSOI
et al., 2014). As altas diluições dinamizadas têm se mostrado como alternativa no tratamento
de sementes, pois auxiliam no desenvolvimento inicial das plântulas e promovem a melhoria
na performance de atributos fisiológicos sem causar toxicidades as plantas (ESPINOZA, 2001;
GOUVEIA et al., 2016). Queiroz et al. (2015) utilizando sementes peletizadas com altas
diluições afirmam que Sulphur 6CH e Nux vomica 6CH são capazes de proporcionar mudas
sadias e vigorosas de alface (Lactuca sativa).
Deste modo, o objetivo do estudo foi avaliar a germinação de sementes de aveia branca
(Avena sativa) submetidas às altas diluições dinamizadas.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da Estação
Experimental de Lages da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina. As sementes foram tratadas através da imersão durante 15 minutos contendo a
solução, sendo posteriormente dispensadas em papel Germitest®, umedecido com água
destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel e mantidas em câmara de germinação e
crescimento do tipo BOD (Biochemical Oxigen Demand) na temperatura de 25 ºC e em escuro
contínuo.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, contendo 5 tratamentos e 4
repetições, com 30 sementes por repetição. Os tratamentos foram selecionados através da
repertorização das características da planta, procurando os sintomas que mais influenciavam na
sua germinação. Os tratamentos consistiram nos preparados homeopáticos: Carbo vegetabilis,
Iodium purum, Pulsatilla nigricans e Bryonia alba, nas dinamizações 12CH e 30CH, como
controle utilizou-se água destilada. Visando a imparcialidade dos resultados, os preparados
foram manipulados através do sistema duplo-sego, em que o aplicador e avaliador somente
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conhece os tratamentos no final do experimento. A contagem foi iniciada a partir da primeira
germinação aos 5 dias, sendo avaliada até o 13º dia.
Avaliou-se a porcentagem de germinação (%G), Índice de Velocidade de Germinação
(IVG) e Tempo Médio de Germinação (TMG). A porcentagem de germinação foi calculada
pela fórmula de acordo com Labouriau e Valadares (1976); o (IVG) utilizou-se a fórmula
apresentada por Maguire (1962); e o TMG calculou-se por meio da fórmula proposta por
Labouriau (1983). Todos os dados foram analisados com auxílio do ambiente R, considerando
o nível de 5% de significância (R CORE TEAM, 2017).

RESULTADOS
Não houve diferença estatística entre os preparados homeopáticos na potência de 12 e
30CH. Observando a relação entre IVG, o preparado homeopático Iodium purum 12CH (21,66)
diferiu estatisticamente de Bryonia alba 12CH (18,57) e do controle (18,13), não diferindo de
Carbo vegetabilis 12CH e de Pulsatilla nigricans 12CH (Tabela 1).

Tabela 1 - Viabilidade na germinação de sementes de Aveia (Avena sativa) submetidas a
tratamentos com altas diluições dinamizadas. Lages/SC, 2018.
Tratamentos

Germinação (%)

IVG

TMG (dias)

12CH
Carbo vegetabilis
Iodium purum
Bryonia alba
Pulsatilla nigricans
Controle
Média e erro geral

94,17 ± 1,66 a
96,67 ± 1,25 a
86,67 ± 2,30 a
91,67 ± 1,97 a
86,67 ± 2,86 a
87,91 ± 1,09

Carbo vegetabilis
Iodium purum
Bryonia alba
Pulsatilla nigricans
Controle
Média e erro geral

90,83 ± 1,08 a
85,83 ± 2,50 a
90,00 ± 3,12 a
92,50 ± 1,73 a
82,50 ± 2,91 a
82,16 ± 1,23

20,76 ± 0,33 ab
21,66 ± 0,27 a
18,57 ± 0,40 b
19,69 ± 0,29 ab
18,13 ± 0,40 b
19,80 ± 0,20

5,53 ± 0,00 ab
5,51 ± 0,00 b
5,56 ± 0,00 ab
5,55 ± 0,00 ab
5,60 ± 0,01 a
5,55 ± 0,00

20,23 ± 0,25 a
17,32 ± 0,18 b
17,77 ± 0,24 ab
20,08 ± 0,27 a
16,66 ± 0,49 b
18,41 ± 0,20

5,51 ± 0,00 c
5,60 ± 0,01 ab
5,64 ± 0,01 a
5,55 ± 0,00 bc
5,61 ± 0,00 ab
5,58 ± 0,00

30CH

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (5% de
significância). ± Erro padrão.

Para o TMG na potência de 12 CH, Iodium purum (5,51 dias) mostrou-se inferior ao
controle (5,60 dias), indicando que a utilização do preparado influi sobre o tempo que as
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sementes levam para germinar. Carbo vegetabilis 30CH (20,23) e Pulsatilla nigricans 30CH
(20,08) diferiram do controle (16,66) sobre o IVG, sendo que para o TMG, Carbo vegetabilis
apresentou menor TMG que Bryonia alba, Iodium purum e o controle (Tabela 1).

DISCUSSÃO
No estudo, demonstra-se que as altas diluições podem atuar de diferentes maneiras,
dependendo da dinamização escolhida. Essa característica dos preparados homeopáticos é
considerada um efeito resposta de forma ondulatória, que dependendo da interferência sobre o
padrão fisiológico vegetal pode apresentar respostas positivas ou negativas (BONATO, 2004;
ANDRADE et al., 2012). Esse fato também foi observado por Castro (2014) na aplicação de
Phosphorus em beterraba. A matéria médica na homeopatia deve apresentar a similitude a o
problema no organismo para que possa estimular o restabelecimento da energia vital (HAMLY,
2009). Entretanto, a escolha da matéria médica inadequada pode leva desordem no sistema
metabólico da planta.
CONCLUSÃO
A utilização das altas diluições dinamizadas sobre a germinação da aveia branca, na
potência de 12 CH e 30 CH, se comportaram diferente quanto as variaveis de geminação.
Sendo Iodium purum 12CH, Carbo vegetabilis 30CH e Pulsatilla nigricans 30CH os
preparados mais indicados para melhorar a performance na germinação de sementes,
influenciado diretamente pelo Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e Tempo Médio de
Germinação (TMG).

AGRADECIMENTO
Apoio do Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-graduação - PROMOP/CAV/UDESC. Ao
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES).
Projeto Rede Guarani/Serra Geral, FAPESC/2015TR1067.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, F. M. C.; CASALI, V. W. D.; CECON, P. R. C. Crescimento e produção de
cumarina em plantas de chambá (Justicia pectoralis Jacq.) tratadas com isoterápico. Revista
Brasileira Plantas Medicinais, v. 14, p. 154-158, 2012.

695

BONATO, C. M. Homeopatia: fisiologia e mecanismos em plantas. In: Seminário sobre
ciências básicas em homeopatia, 4, 2004, Lages. Anais... Lages: CAV/UDESC; EPAGRI,
2004. p. 38-54.
BORGES, J. T. S.; PIROZI, M. R., PEREIRA, A. C.; MORAES, A. R. F.; CASTRO, A. C.
Utilização de farinha mista de aveia e trigo na elaboração de bolos. Boletim do Centro de
Pesquisa de Processamento de Alimentos, v. 24, n. 1, p. 145-162, 2006.
BORSOI, A.; SANTOS, P. R. R.; TAFFAREL, L. E., GONÇALVES JÚNIOR, A. C.
Agrotóxicos: histórico, atualidades e meio ambiente. Acta Iguazu, Cascavel, v.3, n.1, p. 86100, 2014.
CASAROLI, D.; GARCIA, D. C.; MENEZES, N. L.; MUNIZ, M. F.; MANFRON, P. A.
Testes para determinação do potencial fisiológico de sementes de abóbora. Acta Scientiarum.
Agronomy. Maringá, v. 31, n. 2, p. 337-343, 2009.
CASTRO, D. M. Homeopathic preparations on the growth of carrot, beet, lemon grass and
chambá. Indian Phytopathol., New Delhi, v. 33, p. 620-622. 2014.
ESPINOZA, F. J. Agrohomeopatia: una opcion ecologica para el campo mexicano. La
homeopatia de México, v. 70, n. 613, p. 110-116, 2001.
GIUNTINI, E. B.; LAJOLO, F. M.; MENEZES, E. W. Potencial de fibra alimentar em países
ibero-americanos: alimentos, produtos e resíduos. Archivos Latinoamericanos de Nutricion, v.
53, n. 1, p. 1-7, 2003.
GOUVEIA, G. C. C.; BINOTTI, F. F. S.; CARDOSO, E. D.; HAGA, K. I. Preparados
homeopáticos e fitorreguladores no desenvolvimento de plântulas de Brachiaria sp. Revista
Brasileira de Agroecologia, v. 11, n. 1, p. 54-59, 2016.
HAMLY, E. C. A arte de curar pela homeopatia: o Organon de Samuel Hahnemann. 4.ed. São
Paulo: Prol, 2009.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística da Produção Agrícola:
outubro de 2017. Brasília, 2017.
MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: FEALQ, 2005.
495 p.
MARETI, M. C.; GROSSMANN, M. V. E.; BENASSI, M. T. Características físicas e
sensoriais de biscoitos com farinha de soja e farelo de aveia. Ciência e Tecnologia de
Alimentos, v. 30, n. 4, p. 878-883, 2010.
NÖRNBERG, F. R.; LIBERALI, R.; COUTINHO, V. F. Efeito da β-Glucana da aveia sobre o
perfil lipídico in vivo. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 7, n. 41,
p. 93-104, 2013.

696

QUEIROZ, R. L.; DUARTE, E. S. M.; MARQUES, M.; GOULART, A.; MARQUES, G. F.
Formação de mudas de alface provenientes de sementes peletizadas com altas diluições.
Revista Fitos, v. 9, n. 3, p. 161-252, 2015.
R CORE TEAM R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. 2017. Disponivel em: <https://www.R-project.org/>.
Acesso em: 05 jan. 2019.

697

ALTERAÇÕES NA FIRMEZA E NO PESO DOS FRUTOS DE ABACATE
VARIEDADE ‘HASS’ DURANTE O ARMAZENAMENTO
Jaquelini Garcia1*, Ângela de Fátima Moreira de Bairros2, Virgílio Gavicho Uarrota3
1

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Laboratório de Análise de sementes (LAS),

Lages, SC, Brasil.
2

Escola de Educação Básica Dom Jaime de Barros Ribeirão da Ilha, Florianópolis, SC, Brasil.

3

Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, Escola de Agronomia, Quillota, Chile.

*Autor para correspondência: Email: jaquelini.garcia@hotmail.com

RESUMO
O abacate (Persea americana Mill) é um fruto rico em nutrientes essenciais e compostos
bioativos de interesse humano de tal forma que seu consumo tem aumentado de forma drástica
nos últimos anos. Diferente de outros frutos, o abacate é caracterizado pelo acúmulo de óleos
durante o seu crescimento e desenvolvimento, apresentando um padrão único de carboidratos.
Apesar das características peculiares mencionadas, vários fatores têm afetado a qualidade dos
frutos. Assim este trabalho teve como hipótese que a perda de peso e firmeza dos frutos de
abacates durante o armazenamento tem efeito sobre os danos internos. Com isso, o objetivo do
trabalho foi avaliar as características dos frutos de abacate variedade ‘Hass’ ao longo do
armazenamento sob atmosfera controlada. Coletou-se frutos de dez campos diferentes e
avaliou-se quanto a firmeza e o peso desses frutos durante 40 dias de armazenamento sob
atmosfera controlada. O trabalho permitiu concluir que a perda de peso e de firmeza dos frutos
durante o armazenamento e a presença de Russet em frutos estão fortemente relacionados com
a presença de danos internos.
Palavras-chave: Firmeza, perda de peso, qualidade de frutos.

CHANGES IN FIRMNESS AND WEIGHT OF AVOCADO FRUITS VARIETY
'HASS' DURING STORAGE

ABSTRACT
Avocado (Persea americana Mill) is a fruit rich in essential nutrients and bioactive compounds
of human interest such that its consumption has increased drastically in recent years. Unlike
other fruits, avocado is characterized by the accumulation of oils during its growth and

698

development, presenting a unique pattern of carbohydrates. Despite the peculiar characteristics
mentioned, several factors have affected fruit quality. This work hypothesized that the loss of
weight and firmness of avocados during storage has an effect on internal damages. With this,
the objective of the work was to evaluate the characteristics of the avocado fruit 'Hass' variety
throughout the storage under controlled atmosphere. Fruits were collected from ten different
fields and evaluated for firmness and weight of the fruits during 40 days of storage under
controlled atmosphere. The work concluded that the weight loss and firmness of fruits during
storage and the presence of Russet in fruits are strongly related to the presence of internal
damages.
Keywords: Firmness, weight loss, fruit quality.

INTRODUÇÃO
O abacate (Persea americana Mill.) destaca-se pelo seu valor nutritivo, sendo rico em
vitaminas e em lipídeos com alto teor de ácidos graxos insaturados que trazem benefícios à
saúde (SALGADO et al., 2008). No mercado atual tem sido valorizadas as variedades de
calibres menores, como o abacate variedade ‘Hass’ (DAIUTO et al., 2010).
Entretanto existem entraves à comercialização do abacate. Por ser um fruto climatérico
que apresenta alta taxa respiratória e produção elevada de etileno após a colheita, o abacate é
altamente perecível sob condições ambientais (KADER, 1992). Assim, o controle do
amadurecimento é fundamental para o aumento da vida útil após colheita, visando o mercado
interno e a exportação dos frutos (KLUGE et al., 2002). Dentre os métodos que podem ser
empregados para ampliar a vida de prateleira dos frutos em geral, inclui-se o uso de atmosfera
modificada (DAIUTO et al., 2012). Estes tratamentos modificam o ar circundante e interno do
fruto, reduzindo os níveis de O2 e aumentando os níveis de CO2 (DAIUTO et al., 2012).
Consequentemente, reduzem o metabolismo do vegetal retardando a senescência do fruto
(CHITARRA & CHITARRA, 2005).

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características dos frutos de abacate variedade
‘Hass’ ao longo do armazenamento sob atmosfera controlada.
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METODOLOGIA
Foram realizadas a seleção de dez campos de produção de abacates variedade ‘Hass’ de
acordo com as regiões agroclimáticas do Chile. Então foram feitas coletas de 75 frutos por
campo nas cidades de Bartolillo, La Ensenada, Pililén, Los Angeles, El Resguardo, Quilhuica,
El Rancho, El Peumo, Inversiones e Los Lilenes. Esses frutos foram encaminhados ao
laboratório de fisiologia pós-colheita e bioquímica da Pontifícia Universidade Católica de
Valparaíso no Chile. Avaliou-se o peso inicial, a firmeza e a presença de danos nos frutos de
abacates e posteriormente eles foram armazenados em câmara com atmosfera controlada (4 kPa
O2 e 6 kPa CO2 a 5°C) durante 40 dias. A cada mês, cinco frutos aleatórios eram coletados para
avaliação do peso e da firmeza através do equipamento penetrômetro.
Aos 40 dias de armazenamento, os frutos foram retirados da câmara com atmosfera
controlada e deixados em temperatura ambiente até a maturação. Na maturação se avaliou o
peso e a firmeza dos frutos e a presença de danos internos, como dano de polpa, dano vascular
e a ocorrência de antracnose.
Realizou-se a análise de variância e o teste de Scott-knott para a separação de médias
(p<0.05). Os dados também foram submetidos a estatística multivariada supervisionada, usando
a regressão de quadrados mínimos parciais (PLS-R) para avaliação da relação das
características de danos internos dos frutos com a firmeza e a perda de peso dos frutos. Todas
as análises estatísticas foram feitas com o auxílio do Software R versão 3.5.6 (R CORE TEAM,
2019).

RESULTADOS
Houve diferenças significativas entre os campos de produção de abacates, mostrando
que os frutos provenientes dos campos de Bartolillo, Los Angeles, El Rancho e Resguardo
tiveram os maiores pesos. Enquanto que El Peumo, Ensenada, Inversiones, Los Lilenes, Pililen
e Quilhuica tiveram os menores pesos de frutos (Tabela 1).
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Tabela 1. Campos de produção de abacate variedade ‘Hass’ e o comportamento do peso (g) dos
frutos ao longo do armazenamento sob atmosfera controlada.
Campos
Bartolillo
El Peumo
El Rancho
Ensenada
Inversiones
Los Angeles
Los Lilenes
Pililen
Quilhuica
Resguardo
Média
CV (%)

0
318,05 aA1
204,84 cA
242,02 bA
233,19 bA
174,37 cA
232,40 bB
222,22 bA
194,30 cA
306,21 aA
249,02 bA
237,66

Peso (g) dos frutos ao longo dos dias de armazenamento
10
20
30
314,27 aA
287,88 aA
273,70 aA
213,60 bA
206,73 bA
207,07 bA
239,79 bA
261,91 aA
254,86 aA
246,26 bA
230,22 bA
215,49 bA
173,43 cA
154,73 cA
144,24 cA
324,85 aA
300,84 aA
260,35 aB
221,76 bA
225,64 bA
227,46 bA
200,45 cA
178,43 cA
179,19 cA
231,92 bB
233,16 bB
239,92 bB
227,52 bA
230,53 bA
230,76 bA
239,39
231,01
223,30
16,06

40
265,71 Aa
193,40 Ba
274,58 aA
198,06 Ba
156,34 bA
245,75 aB
187,90 bA
187,72 bA
215,92 bB
243,69 aA
216,91

1

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo
teste Scott-Knott (p<0,05).

Para a firmeza dos frutos também observou-se diferenças estatísticas entre os campos
de produção e os tempos de amostragem dos frutos (Tabela 2). Quatro grupos de firmeza foram
observados, sendo que o grupo com frutos de maior firmeza eram provenientes do campo Los
Lilenes e o grupo com frutos de menor firmeza eram de Bartolillo e Pililen.
Tabela 2. Firmeza (Newton) dos frutos de abacate variedade ‘Hass’ ao longo do armazenamento
sob atmosfera controlada.
Firmeza (N) dos frutos ao longo dos dias de armazenamento
Campos
Bartolillo
El Peumo
El Rancho
Ensenada
Inversiones
Los Angeles
Los Lilenes
Pililen
Quilhuica
Resguardo
Média
CV (%)

0
260,06 aA1
218,94 bB
238,16 bA
295,76 aA
234,96 bA
254,42 aA
277,86 aA
243,86 bA
234,25 bA
111,78 cC
234,44

10
238,16 aA
274,12 aA
279,46 aA
295,48 aA
261,66 aA
275,48 aA
293,70 aA
233,71 aA
247,06 aA
252,76 aA
265,16

20
236,38 aA
271,45 aA
245,28 aA
252,76 aB
259,88 aA
247,42 aA
294,41 aA
231,40 aA
220,72 aA
262,19 aA
252,19
15,85

30
215,56 bA
232,82 bB
239,77 bA
309,72 aA
199,36 bB
235,32 bA
230,51 bB
119,97 cB
229,62 bA
210,40 bB
222,31

40
43,61 dB
101,91 cC
110,36 cB
145,96 bC
97,19 cC
83,84 cB
279,46 aA
39,16 dC
112,32 cB
87,22 cC
110,10

1

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre
si pelo teste Scott-Knott (p<0,05).
Os dados obtidos nas avaliações também foram submetidos a análise multivariada
supervisionada, aplicando a regressão dos quadrados mínimos parciais (PLS-R). O objetivo
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desta análise foi avaliar a relação entre as características de danos internos dos frutos de abacate
com a firmeza e a perda de peso desses frutos (Figura 1).
Figura 1. PLS-R das características avaliadas nos frutos de abacate variedade ‘Hass’.

Fonte: Elaboração da autora (2019).

DISCUSSÃO
Houve uma redução do peso ao longo da amostragem dos frutos de abacates. Para o
campo Los Angeles, a redução foi significativa aos 30 e 40 dias, comparativamente aos frutos
analisados após 10 e 20 dias de armazenamento. Enquanto que para o campo Quilhuica já houve
uma redução do peso dos frutos aos 10 dias (Tabela 1). Semelhante ao relatado por Joyce et al.,
(1995) que também observaram uma redução diária no peso de abacates ‘Hass’ armazenados à
temperatura constante de 22°C. Nos demais campos de produção as diferenças não foram
significativas (Tabela 1).
No final do armazenamento ao 40 dias, os frutos de abacates colhidos nos campos de
Bartolillo, El Rancho, Los Angeles e Resguardo apresentaram os maiores pesos, demonstrando
boa aptidão ao armazenamento (Tabela 1).
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A firmeza da polpa dos frutos também é um importante atributo de qualidade, pois
existem diversos mecanismos envolvidos nas modificações da textura dos frutos na pós-colheita
(NUNES, 2003). Neste trabalho, observou-se que a firmeza dos frutos reduziu ao longo do
armazenamento, atingindo o menor valor aos 40 dias. Comparando os campos de produção, os
frutos de Los Lilenes apresentaram a maior firmeza no final do armazenamento de 40 dias.
Enquanto que nos frutos provenientes de Bartolillo e de Pililen a perda de firmeza foi muito
grande (Tabela 2). Daiuto et al., (2013) também observaram uma redução na firmeza dos frutos
de abacates ao longo do armazenamento.
Através da Figura 1 foi possível observar que os danos internos dos frutos são
influenciados pela perda de peso durante o armazenamento, pela perda de peso desde a colheita
até a maturação e pela ocorrência de Russet nos frutos. Portanto, quanto maior a perda de peso
no armazenamento e a ocorrência de Russet, mais danos internos os frutos de abacates
possuirão.

CONCLUSÃO
A perda de peso e de firmeza dos frutos de abacates durante o armazenamento e a
ocorrência de Russet estão fortemente relacionados com a presença de danos internos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo compreender a dinâmica dos processos de inundação do
município de Rio do Sul (SC), a partir de dados pluviométricos, disponibilizados pela ANA
(Agência Nacional de Águas), e demonstrar os resultados obtidos no período de 20 anos (entre
1980 e 1999), da série histórica de precipitações dos dados da Estação Rio do Sul. A análise é
feita a partir da frequência das chuvas diárias e das chuvas mensais e anuais. Os dados obtidos
mostraram resultados condizentes com a realidade, baseados em fatos históricos apresentados
em jornais, nos quais chuvas de baixa intensidade obtiveram frequências maiores, sendo a
ocorrência de altas precipitações nos meses de janeiro e fevereiro, e o ano de 1983 é o que
apresenta maior intensidade de chuva. Este tipo de análise é essencial para estudos preliminares
e conhecimento das tendências de chuva no local, para auxiliar na implantação de medidas
preventivas.
Palavras-chave: Chuva, Precipitação, Inundação.

EXPLORATORY ANALYSIS OF HYDROLOGICAL DATA: RIO DO SUL (SC)

ABSTRACT
The objective of this article is to understand that the flooding processes of the municipality of
Rio do Sul (SC), based on rainfall data, made available by the ANA (National Water Agency),
and demonstrate the results obtained over a period of 20 years (between 1980 and 1999), the
series of precipitated data from the Rio do Sul Station. The analysis is based on the frequency
of daily rainfall and monthly and annual rainfall. The data were found with results consistent
with the reality, with the same occurrences in the newspapers, in which the low intensity bands
obtained higher frequencies, being the occurrence of high occurrences in the months of january
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and february, and the year 1983 is what is higher rainfall intensity. This type of analysis is
essential for preliminary studies and knowledge of local rainfall trends to assist in the
implementation of preventive measures.
Keywords: Rain, Precipitation, Flood.

INTRODUÇÃO
O objetivo do artigo é compreender a dinâmica dos processos de inundação referente às
condições pluviométricas da área do município de Rio do Sul. A partir da análise dos dados
pluviométricos, no período de 20 anos, entre 1980 e 1999, da série histórica de precipitações,
utilizando os dados da Estação Rio do Sul – NOVA (02749039), a qual é operada e de
responsabilidade da EPAGRI-SC (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina) e a ANA (Agência Nacional das Águas) respectivamente.
A cidade de Rio do Sul fica localizada no estado de Santa Catarina, pertencente a região
do Alto Vale do Itajaí. No município encontra-se a nascente do rio Itajaí-Açu (encontro dos rios
Itajaí do Sul e Itajaí Oeste), sendo banhada por estes três rios. O município é conhecido pelas
altas ocorrências de inundações, e devido a isso é tema de diversos estudos, de acordo com uma
série de notícias e pesquisas de tragédias.

METODOLOGIA
Iniciou-se a análise exploratória de dados hidrológicas pela observação no mapa das
estações que estão disponíveis no site governamental da ANA, sendo utilizada a estação
pluviométrica. Após a escolha da estação e analisado o período escolhido, que foi de janeiro de
1980 até dezembro de 1999, totalizando 20 anos de dados. Foram extraídos os registros
históricos, com o uso do software Hidro 1.2, disponibilizado pelo próprio site da ANA, para
melhor processamento dos dados.
Com a série na base de dados de chuva foi aplicado alguns filtros, estabelecendo apenas
a data e dados diários, e exportado para o software Microsoft Excel, e assim com auxílio da
tabela dinâmica obteve-se os gráficos para análise.
Para ter um entendimento melhor do local da estação escolhida, foi realizado um mapa
de localização das estações fluviométrica e pluviométrica contendo a rede hidrográfica do local

706

em estudo. A partir da extração de informações do site www.hidroweb.ana.gov.br, as quais são
fornecidas gratuitamente para download no formato de arquivo shapefile.

RESULTADOS
A Figura 1 apresenta a localização das estações fluviométrica e pluviométrica em
relação ao município de Rio do Sul (SC) e o rio Itajaí-Açu, sendo utilizado para este artigo
apenas a estação pluviométrica.

Figura 1 - Mapa de localização das estações fluviométrica e pluviométrica de Rio do Sul.

Na Figura 2 pode-se analisar a frequência (%) em que as chuvas ocorrem em um dado
intervalo de chuvas diárias (mm).
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Figura 2 - Frequência das Chuvas Diárias Estação Rio do Sul - NOVO - 1980 - 1999.
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Na Figura 3, pode-se analisar a ocorrência das chuvas médias (mm) mensais.

Figura 3 - Chuva Média Mensal Rio do Sul - Período de 1980 a 1999.
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Na Figura 4, pode-se analisar a ocorrência das chuvas totais (mm) anuais.
Figura 4 - Chuva Total Anual Rio do Sul - Período de 1980 a 1999.
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DISCUSSÃO
Pode-se observar no gráfico das frequências de chuvas (Figura ), que intensidades
menores, são as mais corriqueiras, e obtém um decréscimo na frequência, conforme o aumento
da intensidade de chuvas, o que é plausível como resultado, pois é comum ocorrência de chuvas
de menor intensidade.
Enquanto, na Figura 3, os meses de janeiro e fevereiro são os com maior média de
chuvas, sendo coerente com a região escolhida, que apresenta valores maiores de chuva, devido
a influência das características das estações dos meses citados, em razão de no verão, haver o
aumento de chuva, pois o ar fica mais quente e com maior capacidade para armazenar a umidade
(vapor) que, em grande quantidade, se transforma em chuva.
A partir da Figura 4 , pode-se perceber que o ano de 1983 se sobressai sobre aos outros
anos, sendo confirmado pelo infográfico apresentado na Figura 5. Pode-se analisar que a maior
enchente em um período de 103 anos, foi em 1983. O aumento da intensidade das chuvas neste
ano, pode ser justificada pela intensificação de um El Niño, fenômeno que se caracteriza pelo
aumento dos volumes de chuva sobre o sul do Brasil (BRITTO; BARLETTA; MENDONÇA,
2008).
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Figura 5 - Infográfico Rio do Sul e as Cheias.

Fonte: Camargo (2017).
Outro fator pertinente a análise é as margens do Rio Itajaí-Açu (Figura 6), pois não há
presença de mata ciliar e há uma alta urbanização em torno do rio, pois a cobertura vegetal
influencia na capacidade de infiltração, que é o quanto o solo consegue absorver de água, sendo
o processo de infiltração um fator limitante para o surgimento do escoamento superficial, este
responsável pelo desenvolvimento de erosão e inundação (BRANDÃO et al., 2006 apud
AVILA, 2014).
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Figura 6 - Imagem aérea do Rio Itajaí Açu na região do município Rio do Sul.

Fonte: Camargo (2017).
CONCLUSÃO
Conclui-se que os dados levantados mostram resultados condizentes com notícias
reportadas em jornais, na qual são fundamentais para análise de medidas preventivas futuras,
pois auxiliam no processo de gestão ambiental, planejamento e ordenamento do espaço urbano
do município, possibilitando a identificação e sistematização de vetores ambientais e sociais de
caráter relevante. Além de auxílio na etapa preliminar das obras de construções civis, pois a
partir dos dados levantados, pode-se escolher a melhor maneira de evitar problemas como os
citados, construindo barragens, galerias e entre outros.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi analisar o desenvolvimento de Handroanthus albus através de
acompanhamento da intensidade e sincronia de eventos fenológicos reprodutivos e vegetativos
de 10 indivíduos. Os dados demonstraram alta intensidade de eventos reprodutivos, com
caducifólia total e intenso brotamento após a fenofase de floração, seguida pela frutificação.
Foi indicada alta sincronia para brotamento e frutos imaturos. A porcentagem de frutificação
alcançou uma média de 26,7%, considerada média a baixa. Os resultados fenológicos foram
similares aos indicados na literatura para H. albus e outras espécies do gênero e família.
Recomendam-se estudos complementares para a caracterização reprodutiva da espécie.
Palavras-chave: Índice de Fournier; sincronia das fenofases; ipê-amarelo.

PHENOLOGICAL ANALYSIS OF Handroanthus albus (Cham.) Mattos IN SANTA
CATARINA HIGH LANDS

ABSTRACT
The goal of our work was to analyze the development of Handroanthus albus by monitoring
the intensity and synchrony of reproductive and vegetative phenological events of 10
individuals. The data showed high intensity of reproductive events, with total deciduous and
intense budding after flowering phenophases, followed by fruiting. High synchrony was
indicated for budding and immature fruits. The percentage of fruiting reached an average of
26.7%, considered medium to low. The phenological results were similar to those reported in
the literature for H. albus and other species of the genus and family. Further studies are
recommended for the reproductive characterization of the species.
Keywords: Fournier index; synchronicity of phenophases; ipe-amarelo
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INTRODUÇÃO
Em ambientes urbanos, as espécies vegetais que compõem a arborização possuem
poucas informações sobre seus padrões fenológicos. Toledo et al., (2011) diz que estas
informações são valiosas quando se trata de estudos da ecologia urbana de forma a embasar as
observações de mudanças nos padrões fenológicos frente às mudanças, além de ter importante
aplicabilidade para o município no planejamento urbano por meio de varrições, podas, coletas
de frutos, dentre outros (SANTOS; FISCH, 2013; JOCHNER et al., 2013; MORELLATO,
2016).
Handroanthus albus (Cham.) Mattos, popularmente chamada de ipê amarelo, é uma
Bignoniaceae usualmente utilizada para a arborização urbana, bem como para recuperação de
áreas de preservação permanente e até mesmo com fins medicinais (SHIBATA et al., 2011). A
propagação do gênero Handroanthus ocorre, principalmente, por sementes (CARVALHO,
1994), das quais têm como característica a variação gênica que consequentemente geram
alteração na qualidade destas sementes logo após a colheita e também durante o seu
armazenamento. Segundo Silva et al., (2012) esta espécie possui ocorrência natural na região
da serra catarinense.
O objetivo do trabalho foi indicar o nível de desenvolvimento reprodutivo e vegetativo
de onze indivíduos da espécie Handroanthus albus, na serra catarinense através de observações
fenológicas e acompanhamento de frutificação.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado nas dependências do Centro de Ciências Agroveterinárias
(CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) (27º48'58"S e 50º19'34”),
localizado no município de Lages, local com altitude de 940 m (MOSER, 2010). As
precipitações são bem distribuídas no ano, e a temperatura anual média é de 16°C (BRASIL,
1992).
Os dados fenológicos foram obtidos durante os meses de setembro a novembro, com
coletas realizadas semanalmente em uma amostra de 10 indivíduos de Handroanthus albus
(Cham.) Mattos (Bignoniaceae) distribuídos ao longo dos blocos existentes no campus
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As observações fenológicas levando-se em consideração as fenofases vegetativas: (i)
brotamento e (ii) desfolha total; e reprodutivas: (iii) botões florais, (iv) flores abertas, (v) frutos
verdes e (vi) frutos maduros. Foram utilizados dois métodos para análise: a) percentual de
intensidade através do Índice de Fournier (1974) e b) sincronia das fenofase, conforme Bencke
e Morellato (2002).

RESULTADOS
O desfolhamento foi elevado durante o início de setembro em todas as matrizes
observadas, diminuído nas semanas seguintes e findando no final de Outubro.
Durante o período de observação o brotamento ocorreu com quantidades expressivas
após a floração, onde foi perceptível a visualização dos botões devido à ocorrência da
caducifólia, a brotação alcançou uma de 75% em setembro e 70,75% em Outubro (Figura 1).

Figura 1 – Eventos fenológicos vegetativos e reprodutivos de Handroantus albus .

Os botões florais observados estavam em grande quantidade durante o início das
observações, ou seja, nas primeiras semanas de setembro, decaindo no final já mês. A abertura
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das flores atingiu seu ápice ao final de setembro, com 79,55%, findando em outubro. Em
seguida, foi observada a formação dos frutos, que atingiram ápice de frutos verdes no final de
Outubro (81,82%) (Figura 1).
Os frutos maduros foram observados durante todo o período, entretanto, sem uma
quantidade expressiva. A porcentagem máxima apresentada foi de 27,73%.
H. albus apresentou alta sincronia para os eventos frutos verdes (70,45%) e brotamento
(93,69%), e baixa sincronia para botão floral (20,45%), flor aberta (31,82%), fruto maduro
(43,94%) e desfolhamento (55,81%), seguindo a classificação proposta por Bencke e Morellato
(2002).

DISCUSSÃO
Os eventos fenológicos de H. albus ao longo de três meses de observação apresentaram
comportamento semelhante ao relatado por Lorenzi (2002) e Carvalho (2003). Para a serra
catarinense, em ambiente urbano, a espécie apresentou dois meses de floração e dois meses com
frutos verdes.
O desfolhamento foi completo durante outubro, a caducifolia total da copa inversamente
proporcional ao ápice da floração para os meses de setembro e outubro é um evento conhecido
para H. albus (LORENZI, 2002) e outras espécies de Ipê (FERRERA et al., 2017, SANTOS;
FISCH, 2013). A caducifólia total que confere maior visibilidade para a florada, garantido uma
apreciação visual elevada.
O brotamento altamente sincrônico e intenso paralelo a floração já é um fator marcante
para o gênero, ocorrendo com H. heptaphyllus (SOUZA et al., 2014) e H. ochraceus (SANTOS;
FISCH, 2013).
O sincronismo floral é relatado por Barros (2001), declarando que a convergência de
floração sugere um mutualismo floral no qual todas se beneficiam atraindo um maior número
de polinizadores. Esta afirmação corrobora com o presente estudo, em que houve alta sincronia
floral.
A presença de frutos imaturos ao longo do mês de outubro é relatada também por
Rebelatto et al., (2013) para T. chrysotricha e T. impetiginosa , em área urbana na cidade de
São Paulo. Segundo Higa e Silva, (2006) pode estar interligado com as variáveis ambientais e
também indicar a eficiência dos agentes polinizadores no local. Além disso, a alta sincronia
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para o evento de frutificação é um indicativo positivo quanto ao período ideal para a coleta de
sementes, oferecendo uma maior quantidade de sementes.
A adoção de H. albus com finalidade paisagística é utilizada em praças, vias públicas e
demais ambientes urbanos no sul e sudeste do Brasil (LOCASTRO et al., 2017; CARVALHO,
2003). Entretanto, necessita-se de outros trabalhos relatando suas fenofases reprodutivas e
vegetativas tanto em ambiente natural quanto urbano para uma caracterização completa do
comportamento da espécie na serra catarinense.

CONCLUSÃO
H. albus apresentou eventos fenológicos bem definidos, com alta intensidade e sincronia
de frutificação para o local de estudo. A porcentagem de frutificação das três matrizes
selecionadas foi considerada de média a baixa. Entretanto, recomendam-se estudos
complementares para a caracterização completa da espécie na serra catarinense.
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RESUMO
Este estudo objetivou descrever e comparar a anatomia de raízes, de Octomeria hatschbachii e
Octomeria leptophylla, a fim de conhecer características com valor taxonômico para
diferenciação das duas espécies, bem como, possíveis adaptações ecológicas destas. As microorquídeas foram coletadas em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista no Planalto Serrano
Catarinense, onde, o material vegetativo fresco foi fixado em solução de FAA70 e conservado
em álcool 70%. Foram confeccionadas lâminas semipermanentes e permanentes, assim como,
o material fixado foi analisado em microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram
registradas diferenças na anatomia vegetativa comparada da raiz das duas espécies. Consistiu
na principal característica que distinguiu os táxons a forma das células da endoderme na raiz.
Nas duas espécies, também foram verificadas adaptações atribuídas ao hábito epifítico, assim
como, propriedades que são características de plantas xerófitas.
Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista, Octomeria hatschbachii, Octomeria leptophylla.

RADICAL ANATOMY OF TWO SIMPATHIC SPECIES OF Octomeria
(ORCHIDACEAE)

ABSTRACT
This study aimed to describe and compare the anatomy of roots of Octomeria hatschbachii and
Octomeria leptophylla, in order to know characteristics with taxonomic value for differentiation
of the two species, as well as possible ecological adaptations of these. The micro-orchids were

718

collected in Araucaria Forest remnants in the Planalto Serrano Catarinense, where the fresh
vegetative material was fixed in FAA70 solution and kept in 70% alcohol. Semipermanent and
permanent blades were made, as well as, the fixed material was analyzed by scanning electron
microscopy (SEM). Differences were recorded in the comparative vegetative anatomy of the
roots of the two species. It consisted of the main feature that distinguished the taxa from the
shape of the endoderm cells in the root. In both species, adaptations attributed to epiphytic habit
were also verified, as well as properties that are characteristic of xerophytic plants.
Keywords: Araucaria Forest, Octomeria hatschbachii, Octomeria leptophylla.

INTRODUÇÃO
O gênero Octomeria R. Br. possui seu centro de diversidade no Brasil, onde ocorrem 95
espécies, das quais, 75% são endêmicas (BFG, 2015). A Floresta Atlântica compreende 75
espécies deste gênero, muitas sob ameaçada de extinção (CNCFLORA, 2013). Octomeria
hatschbachii e Octomeria leptophylla são micro-orquídeas, exclusivamente epífitas, ameaçadas
pela alteração e perda de seus habitats naturais. Octomeria hatschbachii é classificada como
vulnerável (CNCFLORA, 2013) e O. leptophylla ainda não foi oficialmente avaliada quanto ao
grau de ameaça, entretanto ocorre em áreas restritas com pequenas populações, sendo que, já
foi considerada extinta por um período de aproximadamente 100 anos (MENINI NETO;
DOCHA NETO, 2009).
Morfologicamente, em estado estéril, as duas espécies são indistinguíveis, sendo as
flores, até o momento, as únicas estruturas que possibilitam a diferenciação taxonômica. Assim,
conhecer a anatomia radicular destas espécies é uma importante ferramenta, que pode contribuir
no esclarecimento destes táxons perante a ausência de caracteres reprodutivos. Estruturas
vegetativas têm sido amplamente utilizadas na diferenciação taxonômica de táxons de
Orchidaceae (KOWSALYA et al., 2017).
Sendo assim, objetivou-se descrever e comparar a anatomia de radicular de O.
hatschbachii e O. leptophylla, a fim de conhecer características com valor taxonômico, assim
como possíveis adaptações ecológicas destas espécies. Com base no exposto, ressaltamos duas
hipóteses: i) existem atributos anatômicos vegetativos exclusivos nas raízes de O. hatschbachii
e O. leptophylla, capazes de diferenciá-las taxonomicamente; ii) as espécies possuem
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adaptações anatômicas radiculares, que permitem ocorrerem sob o dossel da floresta e em áreas
de bordas sob estresse hídrico.

METODOLOGIA
As amostras vegetais das raízes de O. hatschbachii e O. leptophylla foram coletadas em
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (Montana e Alto-Montana) (IBGE, 2012) nos
municípios de Lages, Painel e Ponte Alta, no Planalto Serrano Catarinense. O material
vegetativo fresco foi fixado em solução FAA70 (formaldeído, ácido acético e álcool etílico),
por 48 horas e, posteriormente, conservado em álcool 70% (JOHANSEN, 1940).
Foram realizados seccionamentos, à mão livre, a partir de 2 cm do ápice cortes
transversais nas raízes resultando em amostras de aproximadamente 1,5 cm. Posteriormente,
confeccionas lâminas permanentes, onde os moldes foram seccionados em micrótomo
deslizante para aplicações biológicas (Leica SM 2400) em espessuras variadas de 10 a 15 μm.
Os cortes foram corados com Azul de Astra e Safranina (BUKATSCH, 1972) e montados entre
lâminas e lamínulas, usando os meios de montagem Vitro-Clud® e Entellan®.
As fotomicrografias foram obtidas em microscópio Nikon (1X, 2X, 4X, 10X, 20X e
40X) com câmera digital acoplada. As superfícies, bem como as estruturas dos cortes
transversais dos velames foram analisadas em MEV. As análises e eletromicrografias foram
realizadas no microscópio eletrônico de varredura Hitachi TM3030Plus.

RESULTADOS
As raizes de O. hatschbachii e O. leptophylla são alvas, delgadas, na grande maioria,
cilíndricas, às vezes, assimétricas. Em cortes transversais, nas raízes das duas espécies
analisadas, foram verificadas três regiões: velame, córtex parenquimático e cilindro vascular.
As duas espécies apresentaram velame bisseriado, diferenciado em epivelame e
endovelame. O epivelame das espécies é achatado anticlinalmente e possui espessamento
periclinal em barras. O endovelame também possui espessamento parietal, apresentando-se um
pouco mais espesso, em relação ao anterior, de maneira geral, achatado anticlinalmente.
O córtex parenquimático das espécies é diferenciado em exoderme, parênquima cortical
e endoderme. A exoderme é bisseriada, espessada em “O” na primeira camada e na camada
subsequente, que nem sempre é contínua, o espessamento é em “O” e em “U” invertido. Em O.
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leptophylla, além dos dois tipos de espessamentos mencionados, para a segunda camada,
também foi verificado espessamento parietal anastomosado. Na primeira camada da exoderme
foram verificados tilossomos, nas duas espécies, em células de passagem. Em O. hatschbachii
a primeira camada da exoderme é, frequentemente, alongada anticlinalmente, com formato
penta-hexagonal. Já em O. leptophylla a primeira camada deste tecido é, em sua maior extensão,
achatada anticlinalmente, formando retângulos.
O parênquima cortical das duas espécies apresentou entre quatro e cinco camadas de
células, com maior diâmetro nas duas primeiras camadas, reduzindo o calibre celular próximo
a endoderme. As células são, geralmente, arredondadas, com paredes finas e com pequenos
espaços intercelulares. Verificou-se idioblastos com espessamento anastomosado nas duas
espécies e, em O. leptophylla, cristais do tipo drusa. Nas células corticais das duas espécies
havia hifas, vesículas e arbúsculos de endomicorrizas. As vesículas e arbúsculos localizaramse, especialmente, nas duas primeiras camadas do córtex. A endoderme, das duas espécies,
possui uma única camada de células, fortemente espessadas em “O”, exceto nas células de
passagem, que não possuem espessamento e localizaram-se em frente aos núcleos de
protoxilema. Octomeria leptophylla se diferencia de O. hatschbachii pelas células de exoderme
muito achatadas anticlinalmente e mais espessadas.
O cilindro vascular das espécies é composto externamente pelo periciclo unisseriado e
internamente pelo tecido vascular e medula. O sistema vascular das duas espécies é poliarco,
sendo registrados de seis a sete arcos de protoxilema para O. hatschbachii, enquanto que, em
O. leptophylla foram observados sete arcos de protoxilema. A medula é esclerificada, com
células de paredes muito espessadas.
DISCUSSÃO
Nas espécies avaliadas, não houve diferenças visíveis em relação ao dimensionamento
anticlinal das duas camadas de velame, sendo as duas achatadas anticlinalmente. Comumente,
orquídeas epífitas expostas a ambientes secos e luminosos possuem velame multiestratificado
com até 20 camadas (POREMBSKI; BARTHLOTT, 1988), já velames uni-bisseriados são mais
comuns em táxons epifíticos que colonizam o interior de florestas sob alta umidade (SILVA et
al., 2012). Neste estudo, o velame não foi considerado uma característica importante, na
diferenciação das duas espécies, pois, estas apresentaram o mesmo número de camadas, com
espessamento e formas muito semelhantes.
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A exoderme, camada mais externa do córtex é composta por duas camadas nas espécies
avaliadas, o que é incomum em Octomeria (PRIDGEON et al., 1982; KEDROVSKI, 2012).
Um incremento no número de células lignificadas na exoderme, em relação ao que comumente
se verifica para o gênero, pode estar relacionado as estratégias para maximizar o aproveitamento
da água disponível, havendo então um investimento no córtex (exoderme). As células
lignificadas da exoderme assumem o papel de uma barreira apoplástica e, em conjunto com o
velame, oferecem proteção mecânica e impedem que a água retorne do córtex para o ambiente
externo (MA; PETERSON, 2003).
Na exoderme foram observados tilossomos, que são estruturas comuns e, praticamente,
exclusivas de táxons epifíticos (POREMBSKI; BARTHLOTT, 1988). Em O. leptophylla as
células têm espessamento reticulado, na segunda camada da exoderme. Esse tipo de
espessamento tem funções estrutural e ecológica, conferindo maior rigidez, prevenindo o
colapso das células exodérmicas e reduzindo a perda de água por evaporação (STERN et al.
1993). Neste estudo as células da exoderme na primeira camada foram maiores que as do
velame como observado em outros estudos para família (POREMBSKI; BARTHLOTT, 1988;
MUTHUKUMAR; KOWSALYA, 2017).
No córtex parenquimático das duas espécies foram encontrados idioblastos com
espessamento anastomosado e, em O. leptophylla foram observados cristais do tipo drusas.
Estes idioblastos espessados e a presença de cristais são comuns nas raízes de orquídeas
pertencentes à subtribo Pleurothallidineae (PRIDGEON et al., 1982; KEDROVSKI, 2012),
sendo assim, não se considerou como caracteres importantes na diferenciação taxonômica das
espécies.
A forma das células da endoderme foi importante na diferenciação das duas espécies.
Em O. leptophylla é fortemente espessada e achatada anticlinalmente em relação a O.
hatschbachii, tornando-se uma característica facilmente visualizada que pode ser utilizada para
diferenciar as duas espécies. O tipo de espessamento da endoderme é considerado um carácter
de pouco valor taxonômico em Octomeria, visto que, as espécies deste gênero, possuem
espessamento em “O” (PRIDGEON et al., 1982; KEDROVSKI, 2012), assim como observado
para as duas espécies.
Os arcos do xilema estão localizados em frente as células de passagem da endoderme,
o que facilita o transporte de água e nutrientes para os demais órgãos da planta (MOREIRA;
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ISAIAS, 2008). O número de polos do xilema foi variável para O. hatschbachii e O. leptophylla,
o que é comum em Orchidaceae, mesmo em raízes da mesma planta, ou até mesmo, em
diferentes porções da mesma raiz (SILVA et al., 2010).

CONCLUSÃO
A anatomia radicular comparada de O. hatschbachii e O. leptophylla pode ser utilizada
na diferenciação destas duas micro-orquídeas simpátricas. Distinguem-se, especialmente, pela
forma das células da endoderme. Octomeria hatschbachii e O. leptophylla possuem como
adaptações ecológicas características de plantas xerófitas como: exoderme bisseriada e
idioblastos com cristais na raiz; cutícula espessa. Recomenda-se o aprofundamento dos estudos
anatomicos de outras estruturas destas espécies.
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RESUMO
A folha, por ser um órgão essencial, e a principal parte responsável pela respiração e
fotossíntese da planta deve ter constante manutenção, e se adaptar a diferentes variáveis para
permitir a sobrevivência da planta. Assim, objetivou-se avaliar a variação da área foliar de
Drimys brasiliensis (Miers.) em diferentes condições de luminosidade, na Floresta Ombrófila
Mista, localizada no Parque Nacional de São Joaquim. Para isso, foi estabelecido um transecto
ao longo de uma encosta, que variou de 1.381 a 1.481 metros de altitude. Neste transecto, foram
coletadas folhas de todos os indivíduos de casca d’anta no limite de 5 metros para ambos os
lados da linha de caminhamento. No teste de variância e de médias houve diferença significativa
entre a área foliar de árvores em alta luminosidade e em baixa incidência de luz. Árvores
encontradas em áreas sombreadas apresentaram uma média de área foliar de 36 cm², árvores
expostas a maior luminosidade possuíram área de 21,6 cm². A variação morfológica de folhas
de D. brasiliensis é significativa entre ambientes sombreados e expostos a luz direta. Por ser
uma espécie com potencial de uso, faz-se necessário mais estudos para avaliar a composição e
quantidade de metabolitos secundário nas diferentes condições.
Palavras-chave: Casca d’anta, Folhas, Luminosidade.
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FOLIAR AREA OF Drimys brasiliensis Miers. IN A MIXED OMBROPHILOUS
FOREST FRAGMENT

ABSTRACT
The leaf, being an essential organ, and the main part responsible for respiration and
photosynthesis of the plant, must have constant maintenance and adapt to different variables to
allow plant survival. Thus, the aim was to evaluate the variation of the leaf area of Drimys
brasiliensis (Miers.) under different light conditions, in the Mixed Ombrophylous Forest
located in the Parque Nacional de São Joaquim. For this, a transect was established along a
slope, which varied from 1,381 to 1,481 meters of altitude. In this transect, leaves of all the
individuals of casca d'anta were collected in the limit of 5 meters for both sides of the line of
walking. In the test of variance and means, there was a significant difference between the leaf
area of trees in high luminosity and low incidence of light. Trees found in shaded areas showed
an average leaf area of 36 cm², trees exposed to greater luminosity had an area of 21.6 cm². The
morphological variation of D. brasiliensis leaves is significant between shaded environments
and exposed to direct light. Because it is a species with potential for use, further studies are
needed to evaluate the composition and amount of secondary metabolites under different
conditions.
Keywords: Casca d’anta, Leaf, Brightness.

INTRODUÇÃO
Área foliar (AF) é uma variável morfológica que reflete diversos fatores bióticos e
abióticos, tais como luminosidade, fertilidade do solo, fisiologia da planta, temperatura e
quantidade de água que o indivíduo recebe (PÉREZ HARGUINDEGUY et al., 2013). A folha,
por ser um órgão essencial, e a principal parte responsável pela respiração e fotossíntese da
planta (PEREIRA et al., 1997), deve ter constante manutenção, e se adaptar a diferentes
variáveis para permitir a sobrevivência da planta. A partir da área foliar pode-se obter dados
como eficiência fotossintética, padrões de crescimento e desenvolvimento das plantas
(FONSECA; CONDÉ, 1994).
Segundo Oliveira et al. (2005) a absorção foliar de água representa uma boa parte da
rota de entrada de água em solos com baixa disponibilidade do líquido. Sabe-se que organismos
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de mesma espécie podem reagir de diferentes formas quando submetidos a ambientes
diferenciados. Com isso, uma ampla variedade de opções é aberta para estudos e experimentos.
Devido a sua grande importância, para a planta a área foliar poderia ser foco de mais estudos,
tanto para espécies manejadas quanto para não manejadas.
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), tipologia florestal que será um dos objetos do
estudo, é caracterizada pela presença de araucária (Araucaria angustifolia), podendo ser
chamada também de Floresta de Araucárias. A espécie objeto do trabalho é Drymis brasiliensis
Miers., pertence à Winteraceae, popularmente conhecida como casca d’anta (CARVALHO,
2008), ocorre naturalmente em áreas de FOM.
Drimys é o único gênero na América do Sul e na flora do Sul do Brasil, ocorrendo desde
a Bahia até o Rio Grande do Sul, na Floresta Ombrófila Mista (BACKES & NARDINO, 1998)
ocorrendo abundantemente em locais Alto-Montanos (MEIRELES, SHEPHERD &
KINOSHITA, 2008). A Casca d’anta é uma espécie heliófila, perenifólia e seletiva hidrófila.
Trata-se de uma espécie com folhas características, de fácil identificação, além de ser uma
espécie com potencial econômico para a região e por estar inserida em uma região considerada
estratégica para conservação (SGROTT, 2003).
Assim, objetivou-se avaliar a área foliar da espécie D. brasiliensis em diferentes
condições de luminosidade para verificar a influência do ambiente sobre o comportamento
morfológico da espécie.

METODOLOGIA
Descrição da área
A área de estudo localiza-se no Parque Nacional de São Joaquim- SC, município de
Urubici (SC), sob as coordenadas de 28°8°30,52 S e 49°38°72,27 O. O fragmento pertence a
tipologia Floresta Ombrófila Mista (FOM), com a formação FOM Alto-Montana sendo
predominante. Possui uma área de 49.300 hectares inseridos no Bioma Mata Atlântica
(SOUZA, 2004). Com ocorrência de geadas frequentes no inverno, sua temperatura média é de
12ºC, com precipitação média anual de 1.400 mm.
Metodologia de estudo
Para a amostragem foi instalado um transecto do ponto mais baixo, até o ponto com
maior altitude do fragmento, e avaliar os indivíduos de D. brasiliensis em uma distância de até
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cinco metros de ambos os lados do transecto. Para a determinação da área foliar foram coletadas
dez folhas, em estratos altitudinais diferentes. Para avaliar a diferença entre área foliar de foram
coletadas dez folhas de todos os indivíduos amostrados nos dois ambientes, com diferentes
índices de luminosidade.
O método utilizado foi o de caminhamento, coletando as folhas das árvores visualizadas
na área percorrida. As folhas foram fotografadas e as imagens processadas no programa ImageJ
(RASBND, 2007), onde dez folhas por indivíduo, de áreas com incidência de luz divergentes,
foram mensuradas e calculadas as médias.
Análise dos dados
A análise variância foi feita pelo programa Statisticas. Para a obtenção da diferença
entre a área foliar nos dois ambientes, foi realizado um teste submetidas à análise de variância
(Teste F), e em seguida, comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro.

RESULTADOS
Foram coletados ao todo 40 exemplares ao longo do gradiente altitudinal que variou dos
1.381 metros iniciais aos 1.471 metros de altitude, um total de 95 metros. A partir da altitude
máxima, formou-se um maciço populacional de Drimys angustifolia. Na área onde foram
coletados os indivíduos sombreados não houve variação significativa de altitude e foram
coletadas ao todo 40 amostras. No teste de variância (Figura 1) e de médias (Figura 2) houve
diferença significativa entre a área foliar de árvores em alta luminosidade e em baixa incidência
de luz. Árvores encontradas em áreas sombreadas apresentaram uma média de área foliar de 36
cm², árvores expostas a maior luminosidade possuíram área de 21,6 cm² (Tabela 1).

Tabela 1. Comparação dos parâmetros em ambientes com diferentes luminosidades.
Altura média (m)

Altura média de coleta (m)

CAP (cm)

Área foliar (cm²)

Área sombreada

3,53

1,82

17,27

35,98

Área de sol

5,11

3,40

26,85

21,65
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Figura 1. Teste de variância entre as médias das áreas foliares dos indivíduos em plena luz (1)
e indivíduos sombreados (2). Sendo: Mean equivalente à média; SE (Standart error) como erro
padrão; SD (Standart deviation) como o desvio padrão.

Figura 2. Variação das médias entre a área foliar de árvores com maior luminosidade (1) e a
área foliar árvores sombreadas (2) em intervalo de 95% de confiança.
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DISCUSSÃO
As árvores que apresentaram maiores médias de áreas foliares foram as que estavam em
habitat com menores índices de luminosidade. Essa adaptação morfológica está relacionada
com a otimização de coleta de luz para a fotossíntese. Segundo Leong (1980) a eficiência da
fotossíntese depende da taxa fotossintética por unidade da área foliar e da interceptação da
irradiação solar, por isso, folhas sombreadas são maiores.
De acordo com Falarim et. al (2002) as características morfológicas das folhas variam
de acordo com o estádio sucessional, estando fortemente relacionadas com o microclima.
Assim, árvores de maior área foliar estão colonizando o interior de mata, pois necessitam de
uma maior área superficial para uma maior captação de luz. Já os exemplares de menor área
foliar estão localizados em áreas mais luminosas, em razão da incidência de luz ser mais
abundante e direta, sendo suficiente para a realização da fotossíntese. Além da redução da área
foliar há outra adaptação para otimização da fotossíntese em planas a pleno sol, que é o aumento
em espessura do limbo, visto a sobreposição de camadas de tecidos fotossintetizantes, no caso,
parênquima paliçádico.

CONCLUSÃO
A luminosidade é um fator determinante sobre a área foliar de Drimys brasiliensis, por
ser uma espécie com potencial de uso, faz-se necessário mais estudos para avaliar a composição
e quantidade de metabolitos secundários nas diferentes condições.
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RESUMO
Os estudos envolvendo o planejamento de atividades antrópicas devem ser realizados em
conjunto com o uso dos recursos naturais, porém à falta de conhecimento acerca da dinâmica
que ocorre nas relações ambientais, somados à necessidade do desenvolvimento
socioeconômico dificultam o processo de proteção dos recursos naturais. Este trabalho teve
como objetivo a caracterização dos parâmetros geomorfométricos e a classificação da cobertura
do uso da terra da sub-bacia Alto Rio Iguaçu. A área do estudo localiza-se no município de
Pinhais, possuindo 246,6 hectares. O trabalho foi realizado na sua totalidade em ambiente SIG
para a determinação dos parâmetros geomorfométricos, e uso e ocupação da terra. O padrão de
drenagem caracterizou a sub-bacia como baixo potencialidade de enchentes. A análise do uso
e ocupação dos solos da sub-bacia mostrou uma alta proporção de solo exposto (45,5%) que
somados a proporção de ruas e edificações (32,1 %) indicam um grande potencial erosivo na
área, assim recomendam-se estudos que indiquem a qualidade da água desta área, uma vez que
esta pertence as áreas de abastecimento de água da região.
Palavras-chave: SIG, Morfometria, Manejo de Bacias

GEOMORPHOMETRIC CHARACTERIZATION AND LAND USE OF SUB-BASIN
ALTO RIO IGUAÇU

ABSTRACT
The studies involving the planning of anthropic activities must be carried out in conjunction
with the use of natural resources, but lack of knowledge about the dynamics that occur in
environmental relations, coupled with the need for socioeconomic development hinders the
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process of protection of natural resources. The objective of this work was to characterize the
geomorphometric parameters and the classification of the land use coverage of the Alto Rio
Iguaçu sub-basin. The study area is located in the municipality of Pinhais, with 246.6 hectares.
The work was carried out in its entirety in a GIS environment for the determination of the
geomorphometric parameters, and land use and occupation. The drainage pattern characterized
the sub-basin as low flood potential. The analysis of the use and occupation of the soils of the
sub-basin showed a high proportion of exposed soil (45.5%), which, together with the
proportion of streets and buildings (32.1%), indicate a great erosive potential in the area. studies
that indicate the water quality of this area, since this belongs to the water supply areas of the
region.
Keywords: SIG, Morfometry, Basin management.

INTRODUÇÃO
Para alcançar um desenvolvimento sustentável é necessário que os recursos naturais
sejam conservados de acordo com ações sócio-políticas devidamente tomadas, monitoramento
das áreas, e uma correta gestão ambiental (HOLLANDA et al., 2012). Assim, estudos que
envolvam o planejamento e gerenciamento de atividades antrópicas devem ser realizados em
conjunto com o uso dos recursos naturais. Entretanto, há falta de conhecimento acerca da
dinâmica da relação dos aspectos ambientais, que somados à necessidade do desenvolvimento
socioeconômico acabam dificultando o processo de proteção do solo e da água (PIRES;
SANTOS, 1995).
A baixa disponibilidade de água é análoga as ações antrópicas sem planejamento
(LUCAS et al., 2010). Ressalta-se que as bacias hidrográficas são instituídas pela Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, como uma unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos.
Uma bacia hidrográfica é uma excelente unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos
naturais no meio ambiente, uma vez que as atividades que são desenvolvidas no seu interior
impactam diretamente sobre a quantidade e qualidade das águas (TONELLO et al., 2006).
O comportamento de uma bacia hidrográfica se dá em função das características
geomorfológicas, tais como a forma, relevo, rede de drenagem, etc. (LIMA, 1986). Os índices
quantitativos morfométricos auxiliam nos estudos hidrológicos de bacias hidrográficas trazendo
um entendimento da relação solo/superfície existente (TONELLO, 2006). Assim, a
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caracterização geomorfométrica de uma bacia hidrográfica deve ser o primeiro procedimento a
ser realizado em análises ambientais/hidrológicas.
Deste modo, este trabalho teve como objetivo uma caracterização dos parâmetros
geomorfométricos e a classificação da cobertura do uso da terra de uma sub-bacia do Alto Rio
Iguaçu.

METODOLOGIA
A área de estudo localiza-se no município de Pinhais, escolhido por ser um município
considerado um condicionante ambiental inserido no contexto das áreas de interesse de
mananciais de abastecimento público, pelo decreto estadual n.º 1.751, de 06 de maio de 1996,
responsáveis por parte do abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana. A área
possui 246,6 há e localiza-se sob as coordenadas 49º 10’00” We 25º 23’ 00” S (Figura 1) a
altitude da região é de aproximadamente 900 m, com relevo suavemente ondulado e rede de
drenagem da vertente oeste da Serra do Mar, compondo a bacia hidrográfica do Alto Rio
Iguaçu.

Figura 1. Mapa de localização da sub-bacia Alto Rio Iguaçu, imagem landsat TM5, 2016.

O trabalho foi realizado na sua totalidade em ambiente SIG, onde utilizou-se para o
processamento cartas topográficas do IBGE e imagens do satélite Landsat TM5 do ano de 2016.
A partir do processamento dos dados obteve-se os mapas de declividade, uso e ocupação do
solo, e as características físicas da sub-bacia para a determinação dos atributos morfométricos:
fator de forma (Kf), coeficiente de compacidade (Kc), índice de circularidade (Ic), Densidade
de drenagem (Dd), e Índice de sinuosidade (Is).
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RESULTADOS
A figura 2 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo observados na imagem Landsat
TM5. Verifica-se que o predomínio do solo da área é de solo descoberto, totalizando 45,5 % da
área total da sub-bacia, seguido por edificações, vegetação, ruas, e corpos d’ água, com 23,87;
20,9; 8,23; 1,38, respectivamente (Tabela 1).

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo da área de estudo.

Tabela 1. Uso e ocupação do solo da sub-bacia Alto Iguaçu.
Uso
Solo sem uso
Vegetação
Corpos d’ água
Edificações
Ruas
Total

Área total (há)
112,1
51,52
3,4
58,75
20,26
246,1

Área total (%)
45,5
20,9
1,38
23,87
8,23
100

A tabela 2 apresenta os parâmetros geomorfométricos da sub-bacia estudada, estes
foram: Área: 2,43 Km²; Perímetro 10,1 Km; Comprimento do canal principal: 2,2 Km;
Comprimento vetorial do canal principal: 1,9 Km; Comprimento total da rede de drenagem:
2,97 Km; Ordem do corrego: 2º; Densidade de drenagem: 1,22 (km/km²); índice de sinuosidade:
0,65; Fator de forma: 0,28; Coeficiente de compacidade: 1,8; Índice de circularidade : 0,29.
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Tabela 2. Parâmetros geomorfométricos da sub-bacia Alto Rio-Iguaçu.
Parâmetros
Área
Perímetro
Comprimento do canal principal
Comprimento vetorial do canal principal
Comprimento total da rede de drenagem
Ordem do córrego
Densidade da drenagem
Índice de sinuosidade
Fator de forma
Coeficiente de compacidade
Índice de circularidade

Valores e unidades
2,43 km²
10, 1 km
2,2 km
1,9 km
2,97 km
2º
1.22 (km/km²)
0,65
0,28
1,8
0,29

DISCUSSÃO
A avaliação dos dados mostrou que se trata de uma bacia de segunda ordem. As bacias
de segunda ordem resultam da junção de dois afluentes de primeira ordem característico de
bacias hidrográficas municipais, estas sub-bacias facilitam planejamentos pelo fato de serem a
nível municipal (SANTANA, 2003).
Observando-se o fator de forma, coeficiente de compacidade e índice de circularidade
notou-se que a sub-bacia apresenta baixos valores, caracteriza as bacias com baixo potencial de
enchentes.
A análise do uso e ocupação dos solos da sub-bacia mostrou uma alta proporção de solo
exposto (45,5%) que somados a proporção de ruas e edificações (32,1 %) indicam um grande
potencial erosivo na área.
O estudo desenvolvido por Bonfatti (2012) avaliou o uso dos solos na Microbacia
Lageado dos Mineiros, em São José do Cerrito, Santa Catarina, e identificou uma proporção de
10,93% de solo exposto. Na avaliação de mudanças de uso e cobertura da terra na região
semiárida do Sergipe, Fernandes et al. (2015) relatam valores de 3,4% de solo exposto em 1992
e 6,6% em 2013. Pereira et al. (2016) avaliaram o uso da terra na bacia hidrográfica Rio PeixeBoi, no Pará e identificaram 5,4% da área da bacia hidrográfica ocupada com solo exposto.
Devido à alta proporção de solo exposto observada no presente estudo recomenda-se a
adoção de práticas conservacionistas nas áreas onde predominam solo exposto para amenizar
os efeitos da erosão e contribuir na conservação do solo, na busca por sistemas produtivos mais
sustentáveis conforme os objetivos da Agenda 2030.

736

CONCLUSÃO
Recomendam-se estudos que indiquem a qualidade da água desta área, uma vez que a
área apresenta um alto potencial erosivo e pertence as áreas de abastecimento de água de
Curitiba e da Região Metropolitana.
Para a obtenção do sucesso no gerenciamento e planejamento ambiental é de suma
importância levar em consideração as sub-bacias, pois é precisamente nelas que ocorrem as
interações antrópicas com o meio físico, e uma abordagem em escalas de bacias pode acabar
mascarando parte dos problemas.
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RESUMO
Os impactos das atividades agroindustriais e da urbanização nos cursos d’água apresentam
destaque relevante na contaminação de corpos hídricos. O presente estudo apresenta como
objetivo principal, avaliar a qualidade das águas do Rio dos Índios, na cidade de Presidente
Getúlio/SC, por meio dos seguintes parâmetros analíticos: potencial hidrogeniônico (pH),
turbidez, oxigênio dissolvido (OD), fósforo (P), análise microbiológica (Escherichia coli),
demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), óleos e
graxas. Os valores obtidos foram comparados com a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA). Os resultados obtidos evidenciam que os seguintes parâmetros
e respectivos valores médio não atenderam a Resolução 357/2005 do CONAMA: pH (5,50),
fósforo (0,11 – 0,51 mg L-1), óleos e graxas (24,00 – 46,33 mg L-1) e E. coli (432,07 – >2419,60
NMP por 100 mL). Portanto, os dados obtidos neste estudo sugerem influência significativa
das atividades antrópicas na extensão do Rio dos Índios, impactando na qualidade da água do
corpo hídrico. Os dados indicam que o fósforo total apresenta valores acima do limite legal
(0,075 mg L-1), favorecendo substancialmente o alto poder eutrofizante desses efluentes.
Palavras-chave: contaminação de corpos hídricos, efluente doméstico, poluição.

WATER EVALUATION OF RIO DOS ÍNDIOS UNDER THE INFLUENCE OF
AGRO-INDUSTRIAL ACTIVITIES AND URBANIZATION

ABSTRACT
Agro-industrial activities and urbanization represent a relevant source of contamination to water
courses. This study aims to evaluate the quality of the waters of Rio dos Índios, in the city of
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Presidente Getúlio/SC, by the following analytical parameters: potential of hydrogen (pH),
turbidity, dissolved oxygen (DO), phosphorus (P), microbiological analysis (Escherichia coli),
biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), oils and greases. The
values obtained were compared with Resolution 357/2005 of the National Environmental
Council (CONAMA). The results show that the following parameters and respective average
values do not answer CONAMA Resolution 357/2005: pH (5.50), phosphorus (0.11 - 0.51 mg
L−1), oils and greases (24.00 - 46.33 mg L−1) and E. coli (432.07 - >2419.60 MPN per 100 mL).
In this context, the data obtained in this study suggest significant influence of anthropogenic
activities on the extension of Rio dos Índios, affecting the water quality of the water body. The
data indicate that the total level of phosphorus presents values above the legal limit (0.075 mg
L−1), considerably favoring the high eutrophication power of these effluents.
Keywords: contamination of water bodies, domestic effluent, pollution.

INTRODUÇÃO
A problemática ambiental relacionada a intensa atividade industrial de suínos remete ao
complexo sistema de descarte de efluentes com elevados volumes de águas residuais
(BUSTILLO-LECOMPTE e MEHRVAR, 2015). O monitoramento da qualidade da água
presume um modelo de sustentação, planejamento e gestão de recursos hídricos, sendo um
modelo efetivo no acompanhamento do processo de uso dos corpos hídricos (GUEDES et al.,
2012), bem como na avaliação dos fatores e efeitos sobre as características qualitativas das
águas e controle ambiental (FRANCO; HERNANDEZ, 2009). O homem exerce interferência
no meio ambiente de forma concentrada, assim como no lançamento de efluentes domésticos
ou industriais, na aplicação de defensivos agrícolas no solo, contribuindo para a introdução de
compostos orgânicos e inorgânicos nos corpos hídricos, alterando a sua potabilidade (ALVES
et al., 2008). Deste modo, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar via monitoramento a
qualidade da água do Rio dos Índios no município de Presidente Getúlio/SC – Brasil, sob
interferência de atividades de origem antrópicas ou natural no corpo hídrico.
METODOLOGIA
Inicialmente, este estudo foi desenvolvido em duas etapas com o intuito de facilitar a
análise dos efeitos antrópicos no curso do rio.
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Etapa 1: Região de estudo e pontos de amostragem
A área estudada neste trabalho consiste na bacia hidrográfica do Rio dos Índios,
localizada no município de Presidente Getúlio no estado de Santa Catarina. A escolha do Rio
dos Índios se deve pelos efeitos antrópicos causados nesta bacia resultantes da contaminação
por efluente doméstico e industrial e desmatamento da mata ciliar causadas pelo crescimento
populacional ao longo da sua extensão. O trecho de estudo foi dividido em quatro pontos
amostrais, sendo utilizada como critério dos pontos de monitoramento escolhidos a existência
de área rural (AR), urbana (AU) e industrial (AI), conforme observado nas coordenadas
geográficas (Tabela 1).
Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos amostrais – Rio dos Índios
Ponto
P1
P2
P3
P4

Latitude
27° 3' 26.4" S
27° 3' 20.9" S
27° 3' 7.1" S
27° 3' 0.2" S

Longitude
49° 38' 19.7" O
49° 37' 57.5" O
49° 37' 52.1" O
49° 37' 44.4" O

Critério
AR
AU/AI
AU/AI
AU

Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Etapa 2: Amostragem e análises físico-químicas
Com o propósito de avaliar a qualidade da água do Rio dos Índios, foram realizadas
quatro amostragens em quatro pontos de monitoramento durante o intervalo de sete dias no mês
de abril de 2018. As análises físico-químicas e microbiológicas das amostras foram realizadas
no Laboratório de Qualidade das Águas da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). O armazenamento e transporte das amostras realizados em concordância com a NBR
9898/1987 (ABNT, 1987). Os parâmetros físico-químicos foram definidos conforme
sumarizado na tabela 2 pela American Public Health Association (2012). As análises
microbiológicas foram realizadas pelo método cromogênico com a utilização de reagente
Colilert (Idexx) e cartelas (Quanti-Tray/2000), Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (2012).

Tabela 2. Metodologia utilizadas nas análises físico-químicas e microbiológicas.
Parâmetro
pH
Turbidez (UNT)
OD (mg O2.L-1)

Metodologia
SMEWW-4500H+.B
SMEEWW 2130B
SMEEWW 4500-O G.
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P (mg L-1)
E. coli (NMP 100 mL-1)
DBO5 (mg L-1)
DQO (mg L-1)
Óleos e graxas (mg L-1)

SMEWW 4500 P B
Método cromogênico
SMEWW – 5210D
SMEWW – 5220D
SMEWW – 5520D e 5520F

SMEWW: Standard Methods for Examination Water and Wastewater 22. Edition
Fonte: elaborado pelos autores (2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 3 sumariza os valores médios e seu respectivo desvio padrão das análises
físicas, químicas e microbiológicas da água do Rio dos Índios apresentando os respectivos
valores quantitativos e estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005.

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão das análises física, química e microbiológica da
água do rio dos Índios nos pontos amostrais estudados.
Parâmetro
Turbidez (NTU)
OD (mg.L-1)
DBO5 (mg.L-1)
DQO (mg.L-1)
pH
P (mg.L-1)
E. coli (NMP 100 mL)
Óleos e graxas (mg.L-1)

P1
10,12 ± 1,19
5,48 ± 1,20
<4,00 ± 0,00
25,00 ± 5,00
5,50 ± 0,00
0,11 ± 0,01
432,07 ± 26,09
24,33 ± 0,58

P2
10,94 ± 2,62
5,81 ± 1,62
<4,00 ± 0,00
25,67 ± 2,31
5,50 ± 0,00
0,23 ± 0,12
>2419,60 ± 0,00
24,00 ± 5,29

P3
13,19 ± 4,68
5,91 ± 1,41
<4,00 ± 0,00
24,00 ± 4,58
5,50 ± 0,00
0,51 ± 0,07
>2419,60 ± 0,00
28,33 ± 2,52

P4
10,67 ± 0,79
5,92 ± 1,04
<4,00 ± 0,00
45,33 ± 9,29
5,50 ± 0,00
0,40 ± 0,11
>2419,60 ± 0,00
46,33 ± 9,07

(1) Valor Máximo Permitido pela resolução CONAMA n° 357/2005.
Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Turbidez
De acordo com o CONAMA 357/2005, os valores apresentados para o parâmetro
turbidez em cursos hídricos não deve exceder o valor limite de 100 (UNT). Portanto, a partir
dos resultados obtidos na Tabela 3, percebe-se que todos os pontos amostrais analisados se
encontram abaixo do limite estabelecido na presente Resolução. Os dados relativos ao ponto
amostral P3 indicam aumento na variação do valor médio de turbidez e do desvio padrão,
decorrente provavelmente de erro de leitura no equipamento de medição não interferindo na
qualidade da água neste ponto amostral.

DBO5, DQO e OD
A DBO5 e a DQO podem ser referenciadas, como sendo o teor de matéria orgânica
presente nos esgotos ou no corpo d’água como indicativo do potencial do consumo de oxigênio.
Os dados obtidos na tabela 3 ilustram para a relação DQO/DBO5 em todos os pontos estudados

VMP(1)
100
>5,0
5,0
6a9
0,05
1000
Ausente
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valor >4,0. Portanto, torna-se indicativo da presença e acréscimo da fração não biodegradável
no corpo hídrico. A análise de dados aponta no ponto amostral P4 acréscimo nos valores da
DQO, sinalizando potencial de consumo de oxigênio devido a oxidação química da matéria
orgânica. As concentrações de DBO não apresentaram variação no período monitorado e podese afirmar que não foi possível relacionar os valores encontrados como uma influência direta
de fatores antrópicos no corpo hídrico.

pH
O grau de solubilidade de diferentes substâncias é influenciado pelo pH, resultando
assim na intensidade da cor, na distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos
químicos indicando o potencial de toxicidade de vários compostos químicos. Os valores médios
do pH apresentados na tabela 3 (pH= 5,5) se encontram abaixo do limite mínimo estabelecido
pela Resolução CONAMA 357/2005. Neste aspecto, não foi evidenciado relação específica do
pH com as atividades agroindustriais e domiciliares. Lopes e Magalhães Júnior (2010) reportam
em seus estudos uma relação na redução do pH e o aumento de solubilidade dos compostos
agroquímicos, diminuindo a decomposição e a ciclagem de nutrientes.

Fósforo
O fósforo apresentou em todos os pontos amostrais estudados níveis de concentração
superior ao limite permitido pela legislação CONAMA 357/2005. Não obstante, os valores
obtidos podem estar associados aos efeitos de urbanização e industrialização. A partir da análise
de dados do ponto amostral P2 (0,23 mg L-1 ± 0,12), observa-se aumento na concentração de
fósforo. Ressalta-se o aumento de concentração de fósforo nos pontos amostrais P3 (0,51 mg
L-1 ± 0,07) e P4 (0,40 mg L-1 ± 0,11), indicando possivelmente a incidência de produtos
químicos como detergentes e desinfetantes relacionadas as atividades agroindustriais e
urbanização no trecho analisado.

Óleos e graxas
A análise do valor médio em todos os pontos amostrais aponta a presença de óleos e
graxas em todo o trecho do corpo hídrico em estudo, não atendendo a regulamentação
CONAMA 357/2005, que recomenda sua ausência na água. A presença de óleos e graxas (24,00
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a 46,33 mg L-1) nos pontos amostrais estudados pode ser atribuída a presença de descarte de
efluentes da agroindústria, produtos químicos de oficinas mecânicas e de limpeza automotiva,
descarga domiciliar e esgotos decorrentes da urbanização.

Ensaios microbiológicos
A bactéria Escherichia coli é considerada um indicador de contaminação fecal. Na
análise microbiológica do Rio dos Índios, observa-se que apenas o ponto de amostragem P1
atende ao valor limite estabelecido pela Resolução Conama 357/2005. Neste contexto, ações
antrópicas decorrentes da atividade agrícola, industrial e de urbanização impactam de forma
sistemática no aumento da contaminação de coliformes no corpo hídrico do rio dos Índios.
Souza et al. apontaram em seu estudo os efeitos sobre a qualidade da água no perímetro urbano
do Rio Vermelho (MT), corroborando com os resultados obtidos neste trabalho.

CONCLUSÃO
No levantamento dos prováveis agentes poluidores da qualidade da água do rio dos
Índios, foram observados interferências antrópicas ao longo do curso hídrico do rio dos Índios
resultante das seguintes atividades: agroindústria, indústria têxtil, setor moveleiro e comercial
(revendedoras de combustível, oficinas mecânicas e estabelecimentos alimentícios).
O lançamento de efluente doméstico procedente da atividade agroindustrial e
urbanização indica considerável impacto na qualidade microbiológica da água do rio dos Índios
pela presença de Escherichia Coli. Portanto, no ponto P1, antes do despejo do efluente e com
menor incidência de área urbana, o valor analisado se encontra de acordo com os valores
estabelecidos pela legislação CONAMA 357/2005.
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RESUMO
O presente trabalho teve como intuito avaliar o uso da Crotalaria juncea L. para
descompactação do solo. O estudo á consistiu em realizar o plantio de crotalárias em duas
fileiras, sendo que cada uma possuía seis covas com 10 cm de distância entre si. Durante 45
dias foi feito o acompanhamento do crescimento das plantas por meio de medições e passado
esse período as mesmas foram retiradas e pesadas. A perda total de plantas foi equivalente a
33%, sendo que destas, algumas estão relacionadas a fatores antrópicos e predação por insetos,
bem como com o pequeno índice de cobertura desta espécie. Além disso, em alguns sítios o
desenvolvimento se deu de forma mais acelerada, devido às características especificas do solo.
Também pode-se observar que em alguns sítios houve a competição de duas mudas na mesma
cova. Com relação ao ganho de biomassa, a somatória da parte área apresentou cerca de 3,93
g/m², já as raízes 0,035 g/m², demonstrando que a C. juncea tem forte indicativo para ser
utilizada na descompactação do solo.
Palavras-chave: C. juncea; densidade; descompactação; biomassa.

EVALUATION OF CROTALARIA JUNCEA L. AND ITS POTENTIAL USE FOR
SOIL DECOMPRESSION

ABSTRACT
This study was to evaluate the use of Crotalaria juncea L. for the decompression of the soil.
The study was carried out in the eastern region of Paraná, and its consisted in planting crotalaria
in two rows, each row having six pits with 10 cm distance between them. During 45 days, the
samples were monitored to evaluate the growth of plants by measurements and after that period

746

they were removed and weighed. The total loss of plants was equivalent to 33%, of which, some
of them are related to anthropic factors and insect predation as well as to the small index of
cover of this species. In addition, in some places the development occurred more accelerated
due to the specific characteristics of the soil. It can also be observed that in some sites there was
competition of two seedlings in the same pit. In relation to the biomass gain, the sum of the area
showed about 3.93 g/m², with roots 0.035 g/m², demonstrating that C. juncea has a strong
indicative to be used in decompressing the soil.
Key words: C. juncea, density, decompression, biomass.

INTRODUÇÃO
Com a utilização intensiva de terras e a aplicação de monoculturas de soja, surgiram
diversos problemas relacionados ao uso do solo, tais como, o aumento da incidência de pragas
e doenças, dificuldade no controle de plantas daninhas e produção insuficiente de palha para a
cobertura do solo, o que provoca a degradação e desgaste do solo (EMBRAPA, 2010).
Wadt (2003) afirma que a ação antrópica pode mudar as características do solo de
forma a alterar sua capacidade de produção, podendo aumentar ou diminuir a produtividade do
mesmo. Assim, as mudanças que afetam negativamente a capacidade produtiva do solo, são
caracterizadas como degradação.
Piolli (2004) define a recuperação de áreas degradadas como sendo, atividades
desenvolvidas para que se retome as características inicias do solo, desenvolvendo assim o
equilíbrio dos processos ambientais. Araújo et.al (2005) sugere a adubação verde como uma
importante fonte alternativa na fixação de nitrogênio para as plantas, além de possibilitar a
recuperação da fertilidade do solo, com o incremento de matéria orgânica no solo. A adubação
verde a partir de leguminosas, entre elas C. juncea, possibilita também a imobilização orgânica
de nutrientes na parte viva das plantas.
Portanto, o estudo tem por objetivo avaliar a influência da luminosidade como fator
abiótico e a densidade da biomassa seca da leguminosa (Crotalária juncea) sobre a
descompactação do solo.

747

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O experimento foi realizado em Medianeira, no Oeste Paranaense, na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. O município localiza-se na formação Serra Geral que cobre
grande parte do Terceiro Planalto (PARANÁ, 2016).
Segundo o mapa de solos do ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências
(2008) as classes de solo predominantes no município são o Latossolo, Neossolo e Nitossolo,
sendo que destes o Latossolo é o que está presente em maior parcela.
De acordo com a classificação climática de Köppen a região Oeste do Paraná é
denominada de Cfa (clima subtropical), com temperatura média no mês mais frio inferior a
18ºC e temperatura média no mês mais quente acima de 22 ºC, com verões quentes, geadas
pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão (IAPAR, 1998).
Plantio da C. juncea
A semeadura da crotalária foi realizada em duas fileiras, sendo que cada fileira possuía
seis covas, todas identificadas por números. Em cada cova foram colocadas três sementes com
cerca de dois centímetros de profundidade e dez centímetros de distância entre cada sítio. O
esquema de distribuição das mudas está representado na Figura 1.

Figura 1 - Esquema do experimento a campo

As mudas foram regadas três vezes por semana e passados sete dias do plantio as
sementes germinaram, no caso de covas em que houve a germinação de três sementes foram
deixados apenas duas para facilitar as medições (Figura 2). Após duas semanas do plantio foi
possível dar início as medições, sendo que as mesmas eram realizadas semanalmente até se
completar 45 dias de experimento.
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Figura 2 - Germinação da crotalária (a esquerda) e após 4 semanas de plantio (a direita)

Depois desse período as mudas foram retiradas e levadas até o laboratório de solos
para a remoção do solo presente nas plantas, após a lavagem foi feito o corte da raiz. Cada
planta foi armazenada em um recipiente de papel e levadas até a estufa à 40 ºC, no qual
permaneceu por 24 horas. Em seguida, fez-se a pesagem de cada uma das mudas, separando a
raiz do restante das plantas.
RESULTADOS
Na Tabela 1 são apresentadas as medições da crotalária realizadas ao longo do período
de um mês e meio.
Amostras

Tabela 1 – Acompanhamento do crescimento da C. juncea
Medições (cm)
2ª
3ª
4ª
5ª
Perdida
Perdida
Perdida
Perdida
Perdida
Perdida
Perdida
Perdida
6
6,4
6,6
7
11,5
15,3
17
23
9,3
10
10,4
12,5

1ª
2ª
1ª
2ª
1ª

1ª
3,6
2,3
5,7
6,2
4,5

2ª

Não germinou

Não germinou

Não germinou

Não germinou

Não germinou

1ª
2ª
1ª
Sítio 5
2ª
1ª
Sítio 6
2ª
1ª
Sítio 7
2ª
1ª
Sítio 8
2ª
1ª
Sítio 9
2ª
1ª
Sítio 10
2ª
Sítio 11 1ª

5,3
Não germinou
7,5
6,7
7,1
6,2
2,8
2,6
5,1
3,5
5,9
Não germinou
7,1
5,2
3,6

10,2
3
15,6
12,7
14,5
11,5
4,0
2,8
7,2
6,8
11
Não germinou
14,5
12,5
6,5

13,3
4
21
18,5
19,2
15
6,5
3
10
9,5
20,8
3
18,5
17,5
6

16,9
5,7
25,9
22,4
23,7
18
9,3
3,5
14
13
23,3
4,2
21,5
20,5
12,5

16,5
Perdida
29
26,5
28,5
19,5
14,2
3,5
19
18
30
8,5
26
22,5
16,5

Sítio 1
Sítio 2
Sítio 3
Sítio 4

6ª
Perdida
Perdida
18,5
29,5
19,8
Não
germinou
17
Perdida
40
38
38
28,5
22,5
6,5
26,5
25
40,5
16
31
30
25

749

4,2
6,4
6,8

2ª
1ª
Sítio 12
2ª

10,9
15,5
13

14,5
18,5
17,5

19
22
21

24
27
26

34,5
37,5
37

Para verificar o ganho de biomassa da planta em estudo e verificar seu potencial para
descompactação de solo, realizou-se a pesagem de dez amostras da planta, sendo que a raiz e a
área superficial foram pesadas separadamente, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 –Medição da biomassa de Crotalária juncea
Pesagem (g)
Raíz com a parte
Raiz
Parte aérea
aérea
0,06
0,51
0,57
0,06
0,63
0,69
0,02
0,38
0,40
0,02
0,12
0,14
0,04
0,49
0,53
0,04
0,35
0,39
0,03
0,42
0,45
0,03
0,44
0,47
0,03
0,28
0,31
0,02
0,31
0,33
0,035
3,93
4,28

Amostras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

O Gráfico 1 mostra o desenvolvimento de uma planta de cada sítio em relação ao
tempo de crescimento. Foram selecionadas uma planta de cada sítio, levando em consideração
a altura final ao longo do estudo, bem como o melhor desenvolvimento nas duas primeiras

Altura (cm)

medições.

50

Sítio 1

40

Sítio 2

30

Sítio 3

20

Sítio 4

10

Sítio 5
Sítio 6

0
0

2

4
Medições

6

8

Sítio 7
Sítio 8

Gráfico 1 – Desenvolvimento de uma amostra de C. juncea ao longo de 6 semanas.

DISCUSSÃO
Devido a germinação da C. juncea ser considerado de 60% na maioria das covas. Duas
das três sementes plantadas germinaram, tendo uma perda de apenas 33,3%. Segundo Cardoso
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et al. (2012), um fator relacionado a perda das plantas é o pequeno índice de cobertura que a
crotalária possui por ser uma planta de porte ereto e com folhas miúdas, não sendo suficiente
para proteger de forma adequada a superfície do solo.
No entanto, a perda do sítio 1 foi causada por ações antrópicas externa na área de
estudo. Em relação ao 4º sítio, entre a quarta e a quinta medição, a primeira planta foi perdida
devido à predação de algum inseto presente na área de estudo, e a outra planta foi afetada
parcialmente pelo predador, fato este que explica sua redução de tamanho. Assim, pode-se
considerar que o plantio de crotalária teve alta eficiência.
Em dois sítios o tempo para o início da germinação foi maior que os outros, fato esse
que pode estar relacionado com as características específicas do solo ou devido à competição
entre duas mudas na mesma cova. Isso pode ser observado também no estudo desenvolvido por
Ribas et al. (2003), onde houve a competição entre as crotalárias por luz e água durante um
período de estiagem.
Outro fator que pode justificar a germinação tardia de dois sítios é a densidade do solo.
De acordo com Reinert et al. (2008), a densidade do solo está relacionada com sua classe
textural, sendo comum causar influência no crescimento radicular de plantas, auxiliando ou
dificultando a germinação e crescimento de espécies.
Com base na Tabela 2, as somatórias das biomassas da parte aérea apresentaram cerca
de 3,93 g/m², as raízes 0,035 g/m² e a biomassa total foi de 4,28g/m². Wojcik et al. (2012),
realizando o mesmo estudo para a C. juncea obtiveram para a biomassa seca da parte aérea 2,41
g/vaso, da raiz 0,97 g/vaso e a planta inteira 3,39 g/vaso, valores estes, superiores ao do feijão
gandu, o que demonstra maior capacidade de descompactação do solo.
Ao analisar o desenvolvimento de cada amostra de maneira comparativa, constatou
que as amostras do sítio 5 e 9 apresentaram um melhor desenvolvimento que as demais, devido
a densidade do solo de cada amostra, bem como a exposição moderada a luminosidade.
Contudo, os sítios 3 e 7 demonstraram um desenvolvimento inferior aos outros sítios, podendo
ser ao grau de compactação do solo no local, bem como sua densidade e deficiência de
nutrientes. A alta luminosidade não justifica a baixa produtividade do sítio 3, pois o mesmo está
alinhado com o sítio 9 que apresentou a maior altura entre as amostras.
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CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a C. juncea tem forte indicativo
para ser utilizada na descompactação do solo. Tal afirmação, está baseada no seu rápido
crescimento e no ganho de massa seca.
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RESUMO
Devido ao seu potencial econômico o Butiá (Butia eriospatha) é uma espécie que se encontra
na lista de espécies ameaçadas de extinção, além de possuir dormência, fato que dificulta o
processo germinativo. Com isto, este trabalho objetivou avaliar métodos para a superação da
dormência de pirênios de Butiá. Foram coletados frutos de 10 matrizes previamente
selecionadas, o mesocarpo do fruto foi removido, para obtenção dos pirênios. Estes, foram
armazenados em temperatura ambiente por 20 dias, e submetidos aos seguintes tratamentos. No
experimento I; T1 - temperatura de 30°C constante por 30 dias, T2 - temperatura de 40°C
constante por 30 dias, T3 - pré-aquecimento a 40°C por 7 dias e posteriormente 30°C constante
por 21 dias, T4 - pré-aquecimento a 40°C por 21 dias e posteriormente 30°C constante por 7
dias. Após as sementes foram submetidas a teste de germinação em Gerbox, com substrato areia
em câmera de germinação com temperatura de 25°C constante e fotoperíodo de 12 horas. No
experimento II; T1 e T2, os pirênios colocadas em câmera de germinação por 7 e 21 dias
respectivamente sob temperatura de 40°C, depois foram transferidos para casa de vegetação, T 0
foi colocado diretamente em casa de vegetação, em bandejas de plástico preenchidas com areia.
Todos os tratamentos foram avaliados a cada três dias, por 90 dias. Para ambos experimentos,
foram realizadas 4 repetições de 25 pirênios, seguindo delineamento inteiramente casualizado.
Não foi observado germinação durante o período de avaliação, sugerindo utilização de outros
métodos para superação da dormência dessa semente.
Palavras-chave: Germinação. Frutos. Mudas
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EVALUATION OF THE DETERMINATION OF THE DORMANCE OF
DIASPORANTS OF Butia eriospatha SUBMITTED AT THE DIFFERENT
TEMPERATURE

ABSTRACT
Advance to the potential economic of the Butia is the date will be finding the list of the species
of extinction, beyond of storage dormency, fact that difficult of the germinative process. With
this, this work aimed at obtaining methods to overcome the dormancy of pyreneans Butiá. Fruits
were collected from 10 pre-selected matrices, the mesocarp of the fruit was removed, for the
selection of the pyreneans. These were stored at room temperature for 20 days, and are
undergoing the following treatments. Without experiment I; T1 - constant temperature of 30 °C
for 30 days, T2 - constant temperature of 40 °C for 30 days, T3 - preheating at 40 °C for 7 days
and then constant 30 °C for 21 days, T4 - heating at 40 °C for 21 days and then 30 °C for 7
days. After the seeds were submitted to germination test in Gerbox, with sand substrate in
germination chamber with temperature of 25 °C and photoperiod of 12 hours. No experiment
II; T1 and T2, the pyreneans were placed in germination chamber for 7 and 21 days at 40 °C,
after being transferred to greenhouse, T0 was located directly in a greenhouse, in plastic trays
with sand. Every day they were evaluated every three days, for 90 days. The performances
were, respectively, 4 repetitions of 25 pyreneans, following a completely randomized design.
No germination was observed during the evaluation period, with the use of other methods to
overcome seed dormancy.
Keywords: Germination. Fruits. Seedlings

INTRODUÇÃO
Butia eriospatha é popularmente conhecido como Butiá ou Butiá-da-Serra, pertence à
ordem Arecales e à família Arecaceae, está descrito no gênero Butia junto com mais 17
espécies. Dentre outras espécies de palmeiras, o B. eriospatha destaca-se por possuir grande
valor ornamental e por seus frutos serem muito apreciados pela fauna e alimentação humana
(MEGGUER, 2006; MINARDI et al., 2011).
Devido ao avanço agropecuário, combinadas com técnicas não adequadas de
exploração, o mesmo, está presente na lista de espécies ameaçadas de extinção do Rio Grande
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do Sul desde 2002 e incluída como espécie vulnerável na lista vermelha da União Internacional
para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) (MMA, 2008).
O fato desta espécie possuir baixa germinação em viveiros, devido ao desconhecimento
de técnicas adequadas para superação da dormência, agrava ainda mais a situação, pois leva as
pessoas a retirarem mudas de áreas naturais, para uso em ornamentação ou para produção de
alimentos à base de seus frutos, diminuindo a regeneração natural (MEGGUER, 2006;
MINARDI et al., 2011).
Sementes que possuem algum tipo de dormência, mesmo em condições adequadas e
estando viáveis, não conseguem germinar. Esse mecanismo ocorre geralmente para que a
semente germine apenas quando não vai haver mais nenhuma situação que prejudique a
plântula, como uma geada. Exemplo disso são as sementes pioneiras, que só germinam, quando
uma clareira é aberta na floresta, pois só sobrevivem com luz solar direta. Sendo assim, a
dormência é uma garantia de que a plântula vai sobreviver e dar origem a uma planta normal
(FLORIANO, 2004; BRUNO et al., 2001).
A dormência pode ser causada por vários fatores, sendo primária, quando a planta é
dispersa dormente, ou secundária quando a semente é dispersa, mas encontra situação não
favorável e para se proteger, induz dormência (FLORIANO, 2004). Santos (2017) afirma que
o Butiá apresenta uma barreira mecânica que impede a germinação, porém, ainda sugere que
não é a única causa, podendo a espécie ter então, uma dormência dupla.
O objetivo deste trabalho foi testar diferentes métodos para superar a dormência das
sementes de Butia eriospatha.

METODOLOGIA
Os frutos foram colhidos em março de 2017 em Curitibanos - SC, sendo selecionadas
dez matrizes de Butia eriospatha, essas matrizes estão em área de campo aberto, utilizada como
área de pastejo. Tomou-se cuidado ao selecionar as matrizes para que elas estivessem espaçadas
entre si, pelo menos 50 m, a fim de evitar indivíduos aparentados.
O clima da região é classificado segundo Koppen como CFb, com verão amenos e o
solo segundo a Embrapa como Latossolo Bruno Álico A, proeminente de textura muito
argilosa, a principal limitação desse solo decorre da baixa fertilidade natural aliada aos elevados
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teores de alumínio trocável, em níveis tóxicos à maioria das culturas agrícolas. (EMBRAPA
SOLOS, 2014).
O mesocarpo dos frutos (polpa) foi removido após a coleta, e os diásporos (pirênios)
foram armazenados em temperatura ambiente por 20 dias, até o início dos experimentos. Sendo
que, os tratamentos foram divididos em dois experimentos:
Experimento I - O teor de água foi determinado pelo método da estufa a 105°C, utilizouse duas repetições de cinco pirênios que foram pesados e dispostos em estufa a 105 °C durante
24 h, após, foram pesados novamente. Os pirênios foram submetidos à quatro tratamentos de
estratificação à quente, sendo estes: T1 - temperatura de 30°C constante por 30 dias, T 2 temperatura de 40°C constante por 30 dias, T 3 - pré-aquecimento a 40°C por 7 dias e
posteriormente 30°C constante por 21 dias, T 4 - pré- aquecimento a 40°C por 21 dias e
posteriormente 30°C constante por 7 dias. Para cada tratamento foram realizadas quatro
repetições de 25 pirênios; a semeadura foi conduzida em caixas de plástico do tipo Gerbox, e
substrato do tipo areia, previamente esterilizada e peneirada em granulometria recomendada
pelas Regras de Análise de Sementes (RAS) (BRASIL, 2009) em profundidade de 0,5 cm. O
experimento foi conduzido em câmera de germinação por 90 dias sob luz constante e
temperatura de acordo com cada tratamento. As avaliações foram realizadas a cada três dias,
observando a porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação.
Experimento II - O teor de água foi determinado pelo método da estufa (conforme o
experimento I), e após foram testados três tratamentos, dois em câmera de germinação à 40°C
por 7 e 21 dias e depois transferido para casa de vegetação; e o terceiro em casa de vegetação
(testemunha). Os tratamentos foram realizados em 4 repetições de 25 pirênios cada, e
conduzidos em bandejas de plástico preenchidas com areia (com as mesmas especificações do
experimento I) por 90 dias; a avaliação foi realizada a cada três dias. As mudas que germinam
serão transferidas para tubetes ou vaso com substrato, e serão avaliadas quanto ao diâmetro do
coleto, a altura, o número de folhas e a massa seca. Os tratamentos foram, T 0 sem préaquecimento, T1 pré-aquecimento de 40°C por 7 dias, T2 pré-aquecimento de 40°C por 21 dias.
Para avaliação da germinação foi utilizado emergência de broto, já que mais de um broto
pode surgir de um diásporo, os resultados de emergência seriam expressos em diferentes
formas: Porcentagem de diásporos que resultou em emergência (E%), número de mudas
emergidas por endocarpo, índice velocidade de germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962) e a
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média de tempo de emergência obtido através da multiplicação dos número de mudas pelo
número de dias decorridos, e em seguida dividido pelo número final de mudas emergidas
(LABOURIAU,1983).

RESULTADOS
O teor médio de água das sementes foi de 22%, bem acima do valor encontrado para B.
odorata por Fior (2013) de 10,8% com resultado de emergência de 72% com a abertura da
cavidade embrionária.
Não foram observados germinação nos tratamentos realizados em ambos os
experimentos, desta forma não sendo conduzido os demais experimentos que dependiam das
plântulas.

DISCUSSÃO
A não ocorrência da germinação pode estar atrelado a diversos fatores como baixa
qualidade fisiológica das sementes, ineficiência dos tratamento para promover a superação da
dormência, baixo teor de umidade das sementes, matrizes com baixo vigor, ou ainda
armazenamento das sementes de forma incorreta (MARCOS FILHO, 2005).
Outro fator que pode justificar a não ocorrência da germinação pode ser a alta taxa de
endogamia, pois, os indivíduos estão todos muito próximo e em uma área de declive. A
endogamia provoca redução de variabilidade genética, e por serem indivíduos muito velhos,
podem não produzir sementes com boa qualidade (CARVALHO et al., 2004).
Para as mesmas matrizes de butiá, Santos (2017) verificou taxa de germinação de 28%,
quebrando os pirênios e removendo o opérculo, sugerindo a ocorrência inibidores de
germinação nos pirênios ou nos opérculos. O autor, ainda, observou diferenças de germinação
entre as matrizes, para o mesmo tratamento, demostrando a diferença de vigor entre elas.
As sementes de butiá são oleaginosas, podendo interferir na qualidade fisiológica .
Villela e Peres (2004), relataram que as sementes podem oxidar quando não armazenadas em
local arejado e com alta incidência solar, como foi verificado neste trabalho. As matrizes em
que os frutos foram coletados eram muito velhas, todas tem aparentemente mais de 100 anos, e
devido a esse fator, as sementes podem apresentar baixo vigor e viabilidade, fator este que pode
explicar a não germinação das sementes.

757

CONCLUSÃO
Ao final desse trabalho, pode-se concluir que os tratamentos para superação da
dormência não foram eficientes. Sugere-se ainda, que novas pesquisas sejam realizadas, a fim
de identificar quais as causas da dormência da espécie, e métodos de superação eficientes na
promoção da germinação.
.
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RESUMO
O cobre é um microelemento essencial para os organismos, porém, em altas concentrações,
pode ser considerado tóxico. A introdução deste metal em organismos aquáticos ocorre
principalmente através das brânquias, visto que este órgão está em contato direto com o meio,
podendo seguir via corrente sanguínea para outros tecidos, resultando em possíveis danos
fisiológicos e bioquímicos. O estudo teve por objetivo a avaliação da atividade da
acetilcolinesterase no cérebro, e atividade da catalase e glutationa-s-transferase (GST) no fígado
de peixes da espécie Geophagus brasiliensis (acará). A coleta dos peixes foi realizada no
represamento do Rio Caveiras no município de Lages/SC. Após a coleta, os peixes foram
aclimatados por um período de cinco dias. O ensaio foi realizado com a exposição destes a
diferentes concentrações de cobre, em paralelo foi feito um grupo controle, onde os peixes
foram expostos somente a água de diluição. Este teste foi conduzido em um sistema semiestático com duração de 96 h. Durante este período os peixes foram mantidos em oxigenação e
não houve alimentação. Após esse período, foram coletados cérebro e fígado dos acarás, para
determinação das atividades enzimáticas. A determinação de acetilcolinesterase no cérebro e
da catalase e glutationa-s-transferease no fígado foram realizadas após homogeneização e
posterior análise por espectrofotometria. Foi evidenciado aumento da atividade enzimática da
GST, da catalase e da acetilcolinesterase em resposta à contaminação por cobre. A medida que
o cobre aumenta no meio, as enzimas foram ativadas para que o processo de detoxificação fosse
realizado.
Palavras-chave: Peixes, cobre, biomarcadores.
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EVALUATION OF COPPER CONTAMINATION BIOMARCANTS IN Geophagus
brasiliensis

ABSTRACT
Copper is an essential microelement for organisms, but in high concentrations it can be
considered toxic. The introduction of this metal into aquatic organisms occurs mainly through
the gills, since this organ is in direct contact with the medium and can follow via bloodstream
to other tissues, resulting in possible physiological and biochemical damages. The aim of the
study was to evaluate acetylcholinesterase activity in the brain, and catalase and glutathione-stransferase activity (GST) in fish liver of the species Geophagus brasiliensis (Acará). The fish
collection was carried out in the impoundment of Caveiras River in the municipality of Lages /
SC. After collection, the fish were acclimatized for a period of five days. The test was performed
with the exposure of these to different concentrations of copper, in parallel was made a control
group, where the fish were exposed only to the water of dilution. This test was conducted in a
semi-static system with duration of 96 h. During this period the fish were kept in oxygenation
and there was no feeding. After this period, the brain and liver of the acaras were collected to
determine the enzymatic activities. The determination of acetylcholinesterase in the brain and
catalase and glutathione-s-transferase in the liver were performed after homogenization and
subsequent spectrophotometric analysis. Increased enzymatic activity of GST, catalase and
acetylcholinesterase was observed in response to copper contamination. As the copper increases
in the medium, the enzymes were activated so that the detoxification process was performed.
Keywords: Fish, copper, biomarkers.

INTRODUÇÃO
O cobre é um microelemento essencial para os organismos, porém, em altas
concentrações, pode ser considerado tóxico, depositando-se preferencialmente no cérebro e no
fígado, motivo pelo qual os sintomas encontrados são inicialmente decorrentes do
comprometimento destes dois órgãos, o que leva ao cobre ser considerado um dos metais mais
tóxicos tanto ao ser humano quanto a animais (Kara & Zeytunluoglu, 2007).
Além do mercúrio, os peixes também tendem a sofrer os efeitos de toxicidade do cobre
mais do que qualquer outro metal (Moore & Ramamoorthy, 1984). Isto é preocupante, uma vez
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que no Brasil a aplicação de sulfato de cobre para o controle da floração de algas em represas
é frequente, o que poderia refletir numa possível contaminação da comunidade de peixes nesses
ambientes.
Os efeitos que os metais podem causar aos organismos podem ser observados através
do uso de bioindicadores, os quais são importantes no diagnóstico dos efeitos que estes
elementos químicos podem causar aos sistemas biológicos (MELA, 2004).
Com o objetivo de verificar a toxicidade do cobre, este estudo foi realizado de forma a
determinar possíveis impactos na atividade da acetilcolinesterase no cérebro, da glutationa-stransferase (GST) e catalase no fígado de peixes.
A acetilcolinesterase é uma enzima responsável pela hidrólise da acetilcolina (um éster
neurotransmissor), tendo como produto o acetato e colina, com liberação de um próton
(VIANA, 2005; ROMANI et al., 2003). A hidrólise ocorre tão logo o neurotransmissor tenha
cumprido seu papel, ou seja, ligar-se ao receptor nicotínico da membrana pós-sináptica
permitindo a abertura de canais de íons Na+, e a consequente despolarização da membrana, o
que irá proporcionar um potencial de ação, propagando o impulso nervoso (STENESH, 1998).
Por sua vez as GST pertencem a uma família multifuncional de enzimas que catalisam
a conjugação da molécula de glutationa a várias outras moléculas e possuem um papel
fundamental em mecanismos de detoxificação intracelular de compostos endo e xenobióticos
(CHELVANAYAGAM et al., 2001).
Por fim, a enzima catalase está presente na maioria das células aeróbicas, sendo que em
animais se encontra principalmente no fígado, rins e eritrócitos. Órgãos como cérebro, coração
e músculo esquelético contém, no entanto, pequenas quantidades da enzima (Halliwell &
Gutteridge, 1985). A catalase evita o acúmulo de metahemoglobina e decompõe peróxido de
hidrogênio, um produto tóxico do metabolismo, em água e oxigênio molecular (GAETANI et
al., 1989).
A espécie alvo dessa pesquisa foi o Geophagus brasiliensis (Quoy&Gaimard, 1824),
conhecido popularmente como Acará (Figura 1).O Acará habita ambientes de águas paradas,
se adaptando muito bem às condições de reservatórios, entretanto é encontrado também em
rios, especialmente nos remansos ou nas margens com vegetação abundante. Possui uma ampla
distribuição geográfica para peixes de água doce, habitando toda a América do Sul.
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METODOLOGIA
Por serem indivíduos altamente adaptados a ambientes de reservatório, a coleta dos
indivíduos de Acará foi realizada no outono de 2014 por meio de varas e puçás no represamento
do Rio Caveiras na localidade de Santa Terezinha do Salto, no município de Lages/SC. Após a
coleta, os peixes foram encaminhados para o laboratório de toxicologia da Universidade do
Estado de Santa Catarina, onde foram aclimatados pelo período de cinco dias. O ensaio foi
realizado com a exposição de grupos de 5 indivíduos a diferentes concentrações (200 µg/L, 400
µg/L e 800 µg/L), paralelo a um grupo de ensaio controle, somente com a água de diluição.
Este foi conduzido em um sistema semi estático, que consiste na renovação de água a cada 24
horas, com o tempo de duração de 96 h. Durante este período não houve alimentação dos peixes
e estes foram mantidos em oxigenação constante.
Para determinar a atividade da acetilcolinesterase o cérebro foi homogeneizado em
solução tampão de fosfato frio e posteriormente analisado em espectrofotômetro baseado no
trabalho de ELLMAN et al. (1961) que consiste na determinação da taxa de produção de
tiocolina. O substrato, iodeto de acetiltiocolina, é hidrolizado pela enzima, liberando tiocolina
e acetato. A absorbância é lida a 412 nm. Segundo estes autores, a especificidade da
colinesterase pelos tio-ésteres de colina é semelhante à dos ésteres de colina.
Por sua vez para a determinação da catalase e da glutationa-s-transferease, o fígado foi
homogeneizado em tampão fostato e as leituras também determinadas através de
espectrofotometria. Os dados foram trabalhados utilizando a média das cincos amostras
(peixes) em cada tratamento, sendo apresentados junto ao erro padrão.

RESULTADOS
A partir das análises realizadas, podemos observar um aumento da catalase à medida
que a concentração de cobre aumenta nos tratamentos (Fig. 2). O mesmo padrão ocorre para a
GST (Fig. 3). Esse padrão de resposta indica que as enzimas estão atuando na detoxificação do
metal no fígado. Já para a acetilcolinesterase observou-se um aumento da atividade da enzima
no cérebro dos peixes (Fig.4).
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Figura 2. Resultados para resposta da catalase no fígado
para as diferentes concentrações.

Figura 3. Resultados para resposta da GST no fígado para
as diferentes concentrações.

Figura 4. Resultados para resposta da acetilcolesterase no
cérebro para as diferentes concentrações.

DISCUSSÃO
A catalase é uma enzima que detoxifica o peróxido de hidrogênio formado durante o
processo de respiração celular. Após contaminação pelo cobre, ocorre um aumento do peróxido
formado dentro da célula. A catalase age quebrando esta molécula altamente reativa e libera
oxigênio e água. Os resultados mostraram que o cobre interfere significativamente no aumento
da produção de peróxido, visto que a atividade da catalase está aumentada em todas as
concentrações de cobre testadas. Seguindo a cadeia de enzimas temos a GST uma enzima que
atua em rotas de excreção de substâncias endo e xenobióticas. A partir dos resultados observase um aumento da atividade enzimática da GST nas concentrações de 400 μg/L e 800 μg/L em
relação ao controle, podendo-se afirmar que tal comportamento se dá em resposta a ação de
desintoxicação do cobre que a enzima exerce.
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Por fim para a atividade de acetilcolinesterase evidenciou-se um aumento da
concentração de acetilcolina nos tratamentos, indicando uma potencialização do cobre sobre a
produção desta, concentração esta que em altos níveis pode causar relaxamento muscular ou
até a paralisia, sintomas este comumente encontradas em casos de contaminação por cobre.

CONCLUSÃO
O cobre afetou as enzimas testadas, promovendo um aumento das suas concentrações nos
diferentes tecidos estudados.
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RESUMO
A recente abordagem referente ao estudo dos resíduos gerados pelos subprodutos do
processamento da mandioca tem apresentado os graves problemas de poluição ao meio
ambiente. Neste contexto, destaca-se a manipueira cujo resíduo líquido leitoso amarelo claro
contém açúcares, amidos, proteínas, linamarina e sais, constitui significativa parcela de carga
orgânica. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a variação da carga poluidora orgânica
proveniente dos resíduos líquidos da industrialização da mandioca de fecularia no Rio Hercílio
na cidade de Ibirama/SC. Os resultados apontam que os seguintes parâmetros avaliados (pH,
Turbidez, Oxigênio Dissolvido – OD, Nitrogênio Total Kjeldahl – NTK, Nitrito e Nitrato)
apresentam concordância com os valores máximos estabelecidos na Resolução CONAMA
357/2005. Os resultados denotam que os seguintes parâmetros e seus respectivos valores
médios exigiram atenção: Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (11,33 – 12,33 mg.L-1),
concentração de Coliformes Totais (> 2419,00 NMP) e Termotolerantes (716,67 – 1173,3
NMP).
Palavras-chave: carga orgânica; manipueira; condições sanitárias e ambientais.

MONITORING EFFLUENTS FROM THE STARCH INDUSTRY IN THE HERCÍLIO
RIVER IN IBIRAMA – SC

ABSTRACT
The recent approach about the residues study generated from byproducts of the cassava industry
have been presenting the serious pollution problems on the environment. In this context, it is
important to highlight the ‘manipueira’ whose yellow liquid residue contains sugars, starches,

766

proteins, linamarine and salts, constitutes a significant portion of organic load. The main
objective of this work was to evaluate the variation of the organic pollutant load from the liquid
residues from the industrialization of cassava starch in the Hercílio river in the city of
Ibirama/SC. The results show that the following parameters evaluated (pH, Turbidity,
Dissolved Oxygen, Chemical Oxygen Demand – COD, Kjeldahl Total Nitrogen, Nitrite and
Nitrate) are in agreement with the maximum values established in CONAMA Resolution
357/2005. The results showed that the following parameters and their respective mean values
required attention: Biochemical Oxygen Demand – BOD (11.33 – 12.33 mg.L-1), concentration
of total coliforms (> 2419,00 NMP) and thermotolerant coliforms (716.67 – 1173.33 NMP).
Based on this, it is observed that these two parameters presented values superior to CONAMA
Resolution 357/2005, being indicative of the influence of the organic load present in the effluent
coming from the cassava processing.
Keywords: organic load; ‘manipueira’; health and environmental conditions.

INTRODUÇÃO
A água é um elemento essencial para o funcionamento dos ecossistemas e da vida no
planeta. O crescimento populacional e as atividades industriais estão diretamente associados à
degradação ambiental da biosfera. Pode-se afirmar que mesmo com os avanços tecnológicos
nos processos utilizados, problemas comuns observados na maior parte das estações de
tratamento de efluentes industriais, impossibilita em alguns casos a adequação da qualidade dos
efluentes a serem descartados nos corpos receptores (Araújo et al., 2017).
As indústrias de processamento de mandioca e de produção de fécula apresentam
elevada toxicidade resultante do lançamento de seus efluentes em um corpo hídrico, sendo a
carga orgânica considerada um fator associado a este efluente (Chavalparit & Maneerat, 2009).
A manipueira apresenta em sua composição elevada carga tóxica e poluente, devido
notadamente pela presença do composto glicosídeo cianogênico linamarina, causando severos
problemas ao ambiente quando lançado em cursos d’água (Syperreck et al., 2006). Este estudo
teve como principal objetivo avaliar a influência da matéria orgânica presente na água do Rio
Hercílio proveniente de efluentes de uma fecularia, utilizando os seguintes parâmetros de
monitoramento: pH, Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO5), Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), Nitrito, Nitrato e Coliformes Totais.
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METODOLOGIA
Caracterização da área de estudo
O Rio Hercílio localiza-se no município de Ibirama, situado na microrregião do Alto
Vale do Itajaí no Estado de Santa Catarina, apresentando área total de 247,348 km2 e uma
população de 18.412 habitantes (IBGE, 2015). As coletas e análises foram realizadas com
amostragem em triplicata, à montante da empresa (P1), zona de mistura do corpo receptor (P2)
e à jusante (P3) conforme Figura 1.

Figura 1. Localização dos pontos amostrais via sistema de coordenadas geográficas.
Fonte: EPAGRI/CIRAM WGS 84, 2019.

O trecho de estudo encontra-se descrito pelas coordenadas geográficas sumarizados na
Tabela 1. As análises foram realizadas conforme ABNT NBR 9898 (1998) que preconiza a
preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.
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Tabela 1: Coordenadas dos pontos de amostragem.
Ponto
P1
P2
P3

Latitude
Longitude
27° 03' 34.9" S
49° 31' 39.3" W
27° 03' 20.8" S
49° 31' 03.1" W
27° 03' 17.8" S
49° 30' 54.6" W
Fonte: elaborado pelos autores.

Análises Físico-Químicas da Água
Os parâmetros de qualidade foram definidos de acordo com a infraestrutura analítica
disponível e consistem das seguintes análises: temperatura da água; Oxigênio Dissolvido (OD);
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Turbidez, pH, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Total
Kjeldahl (NTK). As análises de oxigênio dissolvido foram realizadas com oxímetro (Logen
Scientific), turbidez realizada em um turbidímetro (Hanna HI 93703) e a determinação do pH
em peagâmetro (Hanna HI 3221). Os procedimentos analíticos utilizados apresentam-se
detalhados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).
A análise de DBO foi conduzida empregando o método 5210 D, para o N-NH3 o Método 4500NH3, Nitrato método 4500 NO3-, e para Nitrito método 4500 NO2- B conduzidas no
espectrofotômetro Pharo 300.

Coliformes Totais e Escherichia coli
A qualidade da água pode ser avaliada empregando organismos indicadores para a
detecção dos agentes patogênicos, cuja avaliação quanto à presença de agentes causadores de
doenças pode ser estimada por meio de indicadores de contaminação do grupo Coliformes
dividindo-se em coliformes totais e coliformes fecais (E. coli). A determinação de bactérias
coliformes totais e E. coli, em número mais provável (NMP/100ml), pode ser realizada pela
técnica do Colilert em cartela e método do substrato cromogênico, conforme preconizado pelo
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). Os resultados
foram expressos de acordo com a Tabela NMP (número mais provável em 100 mL de água).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 sumariza os valores médios das análises da água do Rio Hercílio
demonstrando os valores quantitativos das análises de água e, número de microrganismos
(coliformes totais e coliformes fecais) de acordo com CONAMA 357/2005.
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Tabela 2: Valores médios das análises físico-químicas e microbiológicos.
Parâmetro

P1

P2

P3

Valor máximo
permitido
≤ 5,0 (mg.L-1)

DBO5 (mg L-1)

11,33*

11,33*

12,33*

NTK (mg L-1

0,66

1,29

1,45

Nitrito (mg L-1)

0,05

0,07

0,06

1,0 (mg.L-1)

Nitrato (mg L-1)

1,50

1,70

1,63

10 (mg.L-1)

OD (mg L-1)

6,53

5,50

6,16

≥ 5,0 (mg.L-1)

Turbidez (UNT)

20,66

25,33

22,66

100

pH

6,0

6,0

6,0

6,0 – 9,0

Coliformes Totais

>2419*

>2419*

>2419*

1000

716,67*

1183,66*

1173,33*

Ausente

3,7 (mgL-1); pH ≤ 7,5

(NMP/100 mL)
E. coli (NMP/100 mL)

* Negrito: valores fora dos padrões 357/2005 e CONAMA 430/2011
Fonte: Autores, 2019.

OD, turbidez, pH e formas nitrogenadas
Os dados demonstram que os parâmetros NTK, Nitrato, Nitrito, OD, Turbidez e pH
atendem aos valores dispostos na Resolução CONAMA 357/2005. Não obstante, foi observado
aumento da turbidez e diminuição do oxigênio dissolvido no ponto de despejo do efluente e a
sua jusante. Neste aspecto, percebe-se que a taxa de OD diminui sendo perceptível a influência
dos efluentes da indústria de féculas e dos despejos domésticos de unidades domiciliares
situados na região estudada.
O aumento da turbidez nos pontos amostrais P2 e P3 se deve a presença de partículas
em suspensão ou de substâncias em solução provenientes da carga orgânica do efluente
industrial de fecularia. A respeito das formas nitrogenadas (NTK, NO3-, NO2-), percebe-se um
aumento para os três parâmetros nos pontos amostrais P2 e P3, possivelmente resultado do
despejo do efluente de mandioca no corpo de água. Fioretto (2001), reporta que a composição
química da manipueira de fecularias é variável e depende dos seguintes fatores: espécie da
mandioca, tipo de solo, condições climáticas e modelo de processamento adotado pela indústria.
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Contudo, ressalta-se que os valores apresentados na Tabela 2 encontram-se abaixo do valor
máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005 para um rio classe II.

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5
De acordo com os resultados apresentados nos pontos amostrais, foi observado um
aumento na carga orgânica no período analisado, expressa em termos de DBO 5 nos pontos P2
e P3. Deste modo, a demanda bioquímica de oxigênio dos microrganismos heterótrofos
aeróbios envolvidos na biodegradação da matéria orgânica, promoveu redução do OD nestes
pontos estudados.
Os valores obtidos demonstram que a qualidade da água do Rio Hercílio na área
estudada apresenta valores acima do estipulado pela Resolução CONAMA 357/2005 (< 5,0
mg.L-1). Portanto, percebe-se uma diminuição da qualidade da água com valores médios de
DBO5 acima dos padrões de enquadramento relativos.

Coliformes Fecais e E. coli
Neste estudo foram observadas contaminação por coliformes fecais em todos os pontos
amostrais no período de realização da pesquisa sumarizado na Tabela 2, com valores médios
na faixa de 716,67 e 1173,33 NMP.100 mL-1 para os coliformes fecais e > 2419,00 NMP.100
mL-1 para os coliformes totais.
Os resultados obtidos indicam que a qualidade do corpo hídrico nos pontos amostrais
do Rio Hercílio apresenta parâmetros de qualidade da água inferiores no que se refere aos
coliformes fecais e coliformes totais aos requisitos referentes à classe II.
Os resultados das amostragens representam o valor de 80% do conjunto total das
amostras obtidas com valores acima do máximo permitido pela Resolução CONAMA
357/2005. Neste contexto, destacam-se os valores críticos dos parâmetros biológicos
(Coliformes Totais e Fecais) associadas à elevação da carga orgânica nos pontos amostrais do
corpo hídrico e, ainda, a influência da urbanização e infraestrutura sanitária inadequada no
trecho, no qual estão localizados os pontos amostrais deste estudo.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, evidencia-se que os pontos de coleta próximos do
ponto de despejo do efluente da manipueira influenciam significativamente no aumento da
Demanda Bioquímica de Oxigênio e, consequente diminuição do Oxigênio Dissolvido.
Nesse sentido, considerações sobre o destino da DBO5 seguida à descarga do efluente
no corpo hídrico, indicam um ponto de partida útil no exame do impacto dos resíduos que
demandam oxigênio. Não obstante, percebe-se a contribuição dos despejos residenciais
presentes principalmente à montante do parque fabril no aumento da contaminação por
bactérias E. coli no corpo hídrico.
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RESUMO
O tratamento químico de sementes é uma das práticas frequentemente utilizadas no Brasil, pois
potencializam o desenvolvimento das culturas por proteger a planta de pragas e patógenos,
permitindo o seu crescimento na sua fase emergencial. O fipronil é um dos ingredientes ativos
(i.a.) mais utilizados em inseticidas no Brasil para o tratamento de sementes, e atua diretamente
sobre o sistema nervoso central dos organismos expostos. A toxicidade de xenobióticos para a
fauna do solo tem sido avaliada por meio de ensaios ecotoxicológicos padronizados
internacionalmente, a fim de se determinar o perigo/risco destas substâncias para os organismos
não-alvo, que são importantes devido as funções ecossistêmicas que desempenham. Neste
estudo, o objetivo foi avaliar o efeito de concentrações crescentes de fipronil no solo, sobre a
sobrevivência de colêmbolos Folsomia candida em um solo artificial tropical (SAT), bem como
avaliar o risco ecológico (RE) dessa substância. A sobrevivência de colêmbolos foi afetada a
partir da concentração testada de 6,25 mg de i.a. kg-1 de solo. A mortalidade de 50% da
população (CL50) foi estimada em uma concentração de 14,91 mg de i.a. kg-1 de solo. Além
deste fato, o RE obtido foi igual a 6,44, o que já caracteriza maior risco de afetar espécies da
fauna edáfica em solo artificial, ressaltando a necessidade na realização de testes
ecotoxicologicos em solos naturais para reduzir a incerteza do impacto do fipronil em situação
de campo.
Palavras-chave: mortalidade; risco ecológico; toxicidade aguda; Folsomia cândida
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ECOTOXILOCOLIGAL EVALUATION OF FIPRONIL ON COLLEMBOLA IN
SOIL

ABSTRACT
The chemical seeds treatment is frequently used in Brazil, due to potentialize and the
development of the cultures and protects them from plague or pathogen diseases and providing
the plant growth in its emergency phase. Fipronil is often used in Brazil as a pesticide, that acts
directly in the central nervous system of target organisms. Fipronil is an active ingredient (a.i)
most used in the insecticides to treat seeds in Brazil, and this a.i acts directly in the central
nervous system of target organisms. The xenobiotics toxicity in fauna soil has been evaluated
through ecotoxicological essays internationally standardized to determine of this substance in
non-target organisms which play important ecosystems functions. The aim of this study was to
evaluate the effect of fipronil with different concentrations in collembolan survival in tropical
artificial soil (TAS) and to evaluate the ecological risk (ER) of this substance. The collembola
survives was affected in the tested concentration at 6,25 mg kg -1, and the estimated
concentration that reduced the population in 50% (LC50) was found at 14,91. In addition, the
ER was estimated at 6,44 which indicates that fipronil has a high-risk of affecting the edaphic
fauna species in artificial soil. These results highlight the need for more ecotoxicological tests
in natural soil to reduce the fipronil’s uncertainties in the field.
Keywords: mortality; ecologic risk; acute toxicity, Folsomia candida

INTRODUÇÃO
O Brasil é conhecido como um dos maiores celeiros do mundo pela sua alta
produtividade agrícola, propiciada, principalmente, pelo emprego de técnicas de cultivo
convencional que potencializam o desenvolvimento das culturas (MACEDO, 2016; NUNES et
al, 2016). O tratamento químico de sementes é uma das práticas convencionais mais utilizadas
que, através da aplicação de pesticidas nas sementes, protege a planta de pragas e patógenos,
permitindo o seu desenvolvimento na sua fase emergencial (TURNBLAD et al, 1998).
Entretanto, ainda que estes químicos atuem em benefício das culturas, os resíduos da sua
utilização podem atingir os organismos não-alvo do solo, que são extremamente importantes
pelas funções de suporte a vida que desempenham (TESTA, 2018).
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Um dos inseticidas mais empregados no tratamento químico de sementes é o fipronil
(fenilpirazol), o qual atua diretamente sobre o sistema nervoso central dos organismos expostos
(WALKER, 2016).
Ensaios ecotoxicológicos realizados conforme normas internacionais ISO (International Organization for Standardization) permitem avaliar a toxicidade de xenobióticos
no solo, através da estimativa de parâmetros ecotoxicológicos como concentração de efeito
observado (CEO) e concentração letal que reduz 50% da população (CL50), além do risco
ecológico (RE), o qual remete aos riscos ambientais que um determinado contaminante
representa para o ecossistema terrestre. Alguns estudos já reportaram sobre a toxicidade de
fipronil para organismos não-alvo do solo (ALVES et al., 2013; ALVES et al., 2014; WALKER
et al., 2016; ZORTÉA et al., 2018), entretanto, estudos que relacionam o RE desta molécula
ainda são escassos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes
concentrações de fipronil, na sobrevivência de colêmbolos Folsomia candida em um solo
artificial tropical (SAT).

METODOLOGIA
Foram utilizados colêmbolos da espécie Folsomia candida, cuja criação e ensaios
ecotoxicológicos foram realizados conforme a ISO 11267 (2014). Os ensaios foram conduzidos
em SAT conforme Garcia (2004), que propõe um solo composto por 75% de areia fina, 20%
argila caulinítica e 5% de fibra de coco para composição da matéria orgânica (MO) no solo.
Concentrações crescentes de fipronil (Shelter®) (0,40; 1,00; 2,50; 6,25; 15,63; 39,06 e
97,67 mg kg-1) e um tratamento controle (água destilada) foram adicionadas ao solo por meio
de uma solução aquosa, com volume suficiente para atingir 60% da capacidade de retenção de
água do solo.
Os ensaios foram realizados em recipientes cilíndricos de vidro com tampas de
fechamento hermético. Foram montadas 4 réplicas que receberam 30 g de SAT contaminado
(peso úmido), 2 mg de levedura granulada seca e 10 colêmbolos com idade entre 10 e 12 dias.
Semanalmente, as réplicas tiveram renovação do ar interior e umidade do solo ajustada. A
avaliação do ensaio ocorreu ao 14º dia, quando o conteúdo de cada réplica foi submerso em
água com tinta nanquim preta, promovendo a flutuação e contraste dos organismos,
possibilitando a contagem de sobreviventes (ISO, 2014),
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Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA) e diferenças
significativas encontradas entre os tratamentos e o controle foram avaliadas pelo teste de
Dunnet (p<0,05), possibilitando estimar o valor de CEO (Statistica®). CL50 foi estimado
através do PriProbit®.
O valor de RE foi calculado de acordo com a equação 1, conforme descrito por EC
(2003).
RE = (CPA / LC50) *1000

(1)

A concentração prevista no ambiente (CPA) utilizado foi de 0,096 mg kg -1, baseado em
Alves et al. (2013), já o LC50 foi estimado neste estudo.

RESULTADOS
Os critérios de validação estabelecidos para ensaios de toxicidade aguda com
colêmbolos foram atendidos (ISO, 2014).
Mortalidade significativa de colêmbolos foi observada a partir da concentração de 6,25
mg kg-1 de fipronil (Figura 1). A concentração que reduziu em 50% a população de colêmbolos
(CL50) foi de 14,91 mg kg-1.
O RE encontrado para o fipronil foi de 6,44, maior do que o valor que limite para a
existência de risco (igual a 1) para a sobrevivência dos organismos expostos ao pesticida (EC,
2003).
Figura 1 - Número médio de adultos Folsomia candida encontrados em SAT com
concentrações crescentes de fipronil, após 14 dias. (*) indica diferença significativa entre o
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DISCUSSÃO
O fipronil foi tóxico para F. candida e a ocorrência da mortalidade dos organismos é
decorrente do modo de ação deste ingrediente ativo (i.a.) quando expostos à substância, pois o
i.a atua no bloqueio de neurotransmissores e inibindo canais de nutrientes nos invertebrados
(ZHAO et al., 2003).
Alguns estudos avaliando a toxicidade de fipronil de diferentes formulações comerciais
para Folsomia candida, em SAT também observaram toxicidade para a especie. Zortéa et al.
(2018) obteve CL50 de 0,33 mg kg-1 quando avaliado o efeito do i.a. em fármaco veterinário
(Top Line-Merial®) em SAT com 5% de matéria orgânica (MO) enquanto Alves et al. (2014)
CL50 de 59,62 mg kg-1 ao avaliar o i.a. de um inseticida usado no tratamento de sementes
(Standak®) em SAT com 10% de MO, correspondendo a uma diferença 45 vezes menor e 4
vezes maior, respectivamente, com relação a CL50 observada para o i.a. (Shelter®) no presente
estudo (14,91 mg kg-1).
A diferença na composição das formulações comerciais, decorrente dos diferentes
empregos do i.a., pode responder a esta variação de toxicidade (ZORTÉA et al., 2018). O Top
Line-Merial® é amplamente utilizado no controle de carrapatos em animais, apresentando
impacto acentuado para artrópodes, como colêmbolos, por conta das vias de absorção dos
organismos (WELKER et al., 2016; ZORTÉA et al., 2018), justificando a sua maior toxicidade
quando comparado com as demais formulações. Com relação ao Standak® e Shelter®, apesar
de desempenharem a mesma função no tratamento de sementes, podem apresentar composições
diferentes, não explícitas na bula, justificando a diferença nas toxicidades. Além disto, no
estudo de Alves et al. (2014), o teor de MO no SAT era de 10%, enquanto que o deste estudo
era de 5%. Sabe-se que solos com maior teor de MO, por conta dos maior número de sítios de
ligação de alta reatividade, possibilitam que os contaminantes do solo fiquem complexados na
sua matriz e, portanto, menos disponíveis para os organismos do solo (FELIX et al. 2007), o
que pode ser uma das razões para a maior toxicidade do i.a. no presente estudo quando
comparado com os resultados de Alves et al. (2014).
O RE encontrado neste estudo (6,44), foi superior ao limite de segurança estabelecido
pela comissão europeia, que indica um RE máximo de 1 para considerar segura a exposição de
organismos. Como o cálculo de RE considera a CPA, que remete às características físicas,
químicas e biológicos do solo, considera-se que o SAT, ideal para ensaios ecotoxicológicos,
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quando contaminado com fipronil representa risco para a fauna do solo, abrindo
questionamentos para ocorrências em situações reais, com solos naturais.

CONCLUSÃO
A partir da concentração de 6,25 mg kg-1 o i.a. apresentou toxicidade impactando na
sobrevivência dos organismos teste. Ao comparar os resultados obtidos com outros estudos fica
evidente que o fipronil apresenta efeito negativos sobre colêmbolos em solo artificial tropical
(SAT). Este efeito fica evidente quando verificado que o RE calculado foi igual a 6,44
indicando que alto nível de fipronil disponível no meio ambiente, e consequentemente
ocasionando efeitos negativos na espécie F. candida.
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RESUMO
O forte crescimento e desenvolvimento das indústrias permitiu o aumento na produção e uso
dos nanomateriais, incluindo o setor agrícola. Desta maneira, a predição do impacto da
utilização das nanopartículas sobre organismos não alvo torna-se uma medida necessária. O
objetivo do trabalho foi avaliar por meio de testes padronizados (ISO) o efeito da aplicação da
nanopartícula de magnésio (NP-MgO), sobre a taxa de sobrevivência de colêmbolos da espécie
Folsomia candida em solo tropical. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Solos da
Unochapecó, onde foram realizados testes de letalidade com colêmbolos baseados nas
recomendações da norma ISO 11269 (1999). Foi utilizado um Latossolo Vermelho distrófico
(LV), sem histórico de uso agrícola, coletado na camada de 0 – 0,2 m. Os tratamentos
consistiram em concentrações crescentes de NPs-MgO: 25; 50; 100; 200 e 400 mg/kg de solo,
acrescido do tratamento controle sem aplicação da nanopartícula. O experimento foi conduzido
sob delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco repetições. Os resultados
foram submetidos à análise de variância (ANOVA One-way), seguido pelo teste Dunnett
(p<0,05). O teste cumpriu os critérios de validação da ISO 11269 (1999). A taxa de
sobrevivência dos organismos foi ≥ 80% (média de 96%) e o coeficiente de variação < 30%
(CV = 5,71%). Os resultados mostram que a sobrevivência dos colêmbolos não foi
significativamente afetada pela aplicação de doses crescentes de NP-MgO, quando aplicadas
ao Latossolo. No entanto, recomenda-se realizar novos estudos para avaliar a toxicidade desta
nanopartícula que possam incluir efeitos crônicos sobre estes organismos.
Palavras-chave: Ecotoxicologia terrestre, fauna edáfica, nanomaterias.
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ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF MAGNESIUM NANOPARTICLES ON
THE SURVIVAL OF Folsomia candida SPRINGTAILS IN TROPICAL SOIL

ABSTRACT
The strong growth and development of the industries allowed the increase in the production and
use of nanomaterials, including in the agricultural sector. Thus, predicting the impact of using
nanoparticles on non-target organisms becomes a necessary measure. The objective of this
study was to evaluate the effect of magnesium nanoparticles (NP-MgO) on the survival rate of
Folsomia candida in tropical soils. The assay was conducted at the Soil Laboratory of
Unochapecó, where lethality tests were carried out with springtails based on the
recommendations of ISO 11269 (1999). A Latossolo Vermelho distrófico (LV) (Oxisol), with
no history of agricultural use, collected in the 0 - 0.2 m layer, was used. The treatments consisted
of increasing concentrations of NPs-MgO: 25; 50; 100; 200 and 400 mg/kg of soil, plus the
control treatment without application of the nanoparticles. The experiment was conducted
under a completely randomized experimental design with five replicates. The results were
submitted to analysis of variance (One-way ANOVA), followed by the Dunnett’s test (p <0.05).
The test met the validation criteria of ISO 11269 (1999). The survival rate of the organisms was
≥ 80% (mean of 96%) and the coefficient of variation was 30% (CV = 5.71%). The results show
that the survival of springtails was not significantly affected by the increasing doses of NPMgO when applied to the Latossolo (Oxisol). However, further studies are recommended to
evaluate the toxicity of this nanoparticle which may include chronic effects on the organisms
tested.
Keywords: Terrestrial ecotoxicology, edaphic fauna, nanomaterials.

INTRODUÇÃO
As nanopartículas são definidas como partículas com dimensões entre 1 a 100 nm que
apresentam propriedades únicas relacionadas a seu tamanho, tais como elevada área superficial
de contato (COSTA et al., 2016). O forte crescimento e desenvolvimento das indústrias permitiu
nos últimos anos acelerar o ritmo de produção e uso dos nanomateriais, com várias
possibilidades de aplicações em diferentes ramos da ciência e tecnologia (ALBRECHT et al.,
2006). As pesquisas envolvendo nanotecnologias vêm se destacando proporcionando um

781

impulso no mercado mundial e potencializando o consumo de materiais, produtos e processos
voltados para diversas áreas, inclusive para a agricultura (PASCHOALINO et al., 2010), cujo
crescimento da utilização de fertilizantes químicos direciona para a necessidade de alternativas
mais sustentáveis de adubação.
Desta forma a utilização de nanotecnologias para a fertilização de plantas, também
chamada de nano-nutrição de plantas, torna-se uma alternativa para o fornecimento de
nutrientes visando à produção de culturas de modo sustentável (DITTA et al., 2015). Isso ocorre
devido à dimensão de nanopartícula reduzir as aplicações de produtos, melhorando o
desempenho dos fertilizantes e minimizando as perdas de nutrientes para o ambiente (DITTA
et al., 2015; MASTRONARDI et al., 2015), podendo diminuir o impacto de sua utilização e
aumentando a resposta da sua utilização (SERVIN et al., 2015).
Embora os nanomateriais sejam amplamente empregados por diversos setores, e a NPsMgO represente um potencial fertilizante, pouco ainda sabe-se sobre o efeito da utilização das
mesmas no solo e no ambiente. O tamanho reduzido que as torna eficiente sobre seu aspecto
fertilizante, também aumenta o seu processo de difusão no ambiente de efeito pouco mensurável
(PASCHOALINO et al., 2010). Assim, estudos para o conhecimento dos efeitos destas são
importantes para evitar o impacto nas funções realizadas pelos organismos presentes nos
agroecosssitemas.
Ensaios ecotoxicológicos são realizados com a presença de organismos bioindicadores
da qualidade do solo, que representam a fauna do solo e ocupam um papel importante a nível
trófico (KWAK; NA, 2015). Atualmente, as minhocas, os colêmbolos e enquitreídeos
destacam-se entre os principais organismos utilizados em testes de ecotoxicidade terrestre,
devido à fácil adaptação e geração em laboratório com ciclos de vida relativamente curtos. A
espécie Folsomia candida é uma das espécies padrões de colêmbolos utilizados nos testes,
devido seu papel importante no ecossistema solo, vulneráveis aos efeitos da contaminação do
solo, apresentando sensibilidade aos poluentes (OLIVEIRA FILHO et al., 2018). Desta forma
o presente estudo teve por objetivo avaliar por meio de testes padronizados (ISO) o efeito da
aplicação da NP-MgO com potencial fertilizante, sobre a taxa de sobrevivência de colêmbolos
da espécie Folsomia candida em solo tropical.
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METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Laboratório de Solos da Universidade Comunitária da
Região de Chapecó – Unochapecó, utilizando um solo natural classificados como Latossolo
Vermelho distrófico (LV), coletado na camada superficial (0–0,20 m), no município de
Chapecó – SC. Para o estudo foi utilizada amostras de solo de uma área sob vegetação natural
não antropizada, sem histórico de uso agrícola, seco a 55 ºC em estufa de circulação forçada e
tamisado em peneira de malha 2 mm, para separação de fragmentos vegetais e outros resíduos.
O solo coletado foi encaminhado para o Laboratório de Solos da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/CEPAF/CHAPECÓ) para a
caracterização de seus atributos químicos.
Para o teste, o pH do solo foi corrigido para 6,0±0,5 com adição de CaCO3 e a umidade
foi ajustada para 60% da máxima capacidade de retenção de água. Os tratamentos consistiram
em concentrações crescentes de NP-MgO aplicadas ao Latossolo: 25; 50; 100; 200 e 400 mg/kg
de solo, acrescido do tratamento controle sem aplicação da nanopartícula. O experimento foi
conduzido sob delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco repetições.
Os exemplares de Folsomia candida utilizados nos testes foram obtidos de culturas
sincronizadas em laboratório mantidas à temperatura de 20±2 °C e fotoperíodo de 12:12 h
(luz/escuro). Para o ensaio, foram utilizados indivíduos com idade entre 10-12 dias de vida. O
ensaio de letalidade de F. candida seguiu as recomendações da ISO 11267 (1999). Cada
unidade experimental recebeu 10 indivíduos. Semanalmente foi monitorado o pH e corrigido a
umidade do solo, juntamente com a realização da alimentação dos organismos com fermento
biológico seco. Após 28 dias do início do teste foi avaliada a sobrevivência dos organismos,
contando o número de indivíduos vivos em cada unidade experimental.
Os dados foram testados quanto a normalidade e homogeneidade pelos testes de
Kolmogorov-Smirnov e Cochran e Bartlett, e posteriormente submetidos à análise de variância
(ANOVA One-way), seguido pelo teste Dunnett (p < 0,05).

RESULTADOS
O teste cumpriu os critérios de validação de acordo com a norma ISO 11269 (1999). A
taxa de sobrevivência dos colêmbolos no solo controle foi ≥ a 80% (média de 96%) e o
coeficiente de variação foi inferior a 30% (CV = 5,71%). Os resultados obtidos no teste de
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letalidade mostram que a taxa de sobrevivência dos colêmbolos não foi significativamente
afetada (p> 0,05) pela aplicação de doses crescentes de NP-MgO aplicadas ao Latossolo (Figura
1). O resultado de pH do teste foi monitorado semanalmente e não apresentou alterações no
decorrer do experimento com os valores de 5,92 a 6,18.

Figura 1. Média de indivíduos (Ind.) vivos de Folsomia candida em Latossolo Vermelho
distrófico contaminado com concentrações crescentes de NP-MgO. Ausência de (*) indicam
não haver diferença significativa quando comparado ao controle, (p> 0,05) pelo teste de
Dunnett. (┬) Desvio padrão (n=5).
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DISCUSSÃO
Existem preocupações em relação à segurança da utilização das nanopartículas,
principalmente ao que se refere a agricultura devido a sua crescente utilização e do possível
potencial de toxicidade no solo, ambiente e organismos que nele habitam. Embora estudos
recentes indiquem o efeito de toxicidade de algumas nanopartículas (NP-ZnO, NP-Al2O3, entre
outros) para organismos edáficos (ALVES et al., 2019; KOOL et al., 2011), ainda são limitados
dados de toxicidade terrestre para espécies ambientalmente relevantes, principalmente em solos
naturais, e testando a NP-MgO. Portanto, este estudo foi conduzido para contribuir na escassez
de dados de toxicidade das NPs em um organismo terrestre comumente utilizado em avaliações
de risco, Folsomia candida.
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No presente estudo foi verificado que a aplicação das NP-MgO não causa letalidade
sobre os organismos testados. A ausência de efeito de toxicidade causando morte de indivíduos
já tem sido reportado como uma resposta encontrada em estudos com outras nanopartículas
ressaltando que os colêmbolos adultos são mais resistentes à presença de contaminantes no solo,
o que pode estar relacionado aos efeitos sobre a letalidade, que não foi significativa em
comparação ao controle.
Estudo realizado avaliando os efeitos tóxicos da NP-MgO em larvas de peixe-zebra
(Danio rerio) observou efeito de toxicidade sobre a taxa de atenção (parâmetro
comportamental) e a sobrevivência de embriões a partir da dose de 50 mg/L (CEO) com LC50
de 174 mg/L (GHOBADIAN et al., 2015). Em estudo avaliando a toxicidade em colêmbolos
Folsomia candida pela utilização de nanopartícula de ZnO, verificou-se que a sobrevivência
não foi afetada em concentrações de até 6400 mg/kg (KOOL et al., 2011). Alves et al. (2019)
ao estudar o efeito de toxicidade de NP-ZnO em Folsomia candida, não encontraram efeito da
aplicação desta sobre a sobrevivência deste organismo em Neossolo quartzarênico, para a
máxima concentração avaliada (4000 mg Zn kg-1solo).
CONCLUSÃO
Conclui-se que no solo natural tropical (Latossolo) a utilização de NP-MgO não causa
efeito agudo (letalidade) em F. candida. Recomenda-se novos estudos incluindo outras doses,
organismos e classes de solo, para avaliar a toxicidade desta nanopartícula, bem como a
realização de ensaios crônicos.
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RESUMO
A avicultura tem grande importância para a economia do país, portanto é imprescindível que se
faça o controle de pragas que possam prejudicar a produção, como a presença de cascudinhos
(Alphitobius diaperinus) na cama do aviário. O controle na maioria das vezes é realizado pelo
uso de inseticidas químicos aplicados diretamente na cama de aves que podem gerar resíduos
posteriormente utilizado como fertilizante para o solo. O intuito deste estudo foi avaliar o
resultado de doses crescentes de um inseticida comercial através de testes ecotoxicológicos
padronizados (ISO) a respeito da taxa de sobrevivência e reprodução de colêmbolos (Folsomia
cândida) em solos de Santa Catarina (Neossolo e Nitossolo). O experimento foi realizado em
um delineamento experimental casualizados com quatro repetições. Onde foi aplicado o
inseticida na cama de aves (equivalente a 5t ha-1) e após a contaminação ela foi aplicada no
solo. As doses utilizadas foram: 0; 2; 4; 8; 16; 32 e 64 g m-2 de Vetancid® na cama de aves. O
resultado obtido foi que o uso do Vetancid® na cama de aves, para utilização como fertilizante,
afetou de forma negativa o desempenho na reprodução dos colêmbolos em ambos os solos.
Sendo mais significativo quando avaliado no Neossolo.
Palavras-chave: Fauna edáfica; Ecotoxicologia Terrestre; Avicultura.
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ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF COMMERCIAL INSECTICIDE USE
FOR LESSER MEALWORM CONTROL IN POULTRY LITTER IN SANTA
CATARINA SOILS

ABSTRACT
Poultry farming has great importance for the country's economy, so it is imperative to control
pests that could be harmful to production, such as the presence of lesser mealworm (Alphitobius
diaperinus) in the poultry litter. The control most often is accomplished by the use of chemical
insecticides applied directly on the poultry litter that can generate waste later used as fertilizer
for the soil. The objective of this study was to evaluate the results of increasing doses of a
commercial insecticide by means of standardized ecotoxicological tests (ISO) on the survival
rate and reproduction of springtail (Folsomia candida) in soils of Santa Catarina (Neosol and
Nitosol). The experiment was conducted in a randomized experimental design with four
replicates. Where the insecticide was applied in the poultry litter (equivalent to 5t ha-1) and
then afeter it was applied into the soil. The doses used were: 0; 2; 4; 8; 16; 32 and 64 g m-2 of
Vetancid® in the poultry litter. The result was that the use of Vetancid ® in poultry litter, use as
fertilizer, had a negative effect on the reproduction performance of the springtails in both soils.
It is more significant when evaluated in the Neosol.
Keywords: Edaphic fauna, Soil Ecotoxicology, Poultry Farming.

INTRODUÇÃO
O Brasil tem destaque na produção industrial de frangos, sendo um dos maiores
produtores avícolas do mundo ocupando o segundo lugar no ano de 2017, e o posto de maior
exportador de carne de frango no mesmo ano (CONAB/USDA). Segundo o último
levantamento realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018) a região
Sul do país foi responsável por mais de 75% da produção de carne de frango em 2017.
Juntamente com o aumento da produção ocorre o aumento em resíduos (França et al., 2009;
Silva et al., 2011), que necessitam de um destino, também ocorre a presença de insetos como
os coleópteros das espécies Alphitobius diaperinus e Alphitobius piceus.
Popularmente conhecidos como cascudinhos de aviário, estes indivíduos podem causar
problemas na produção por serem vetores de doenças (Calibeo-Hayes et al., 2005). Segundo
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(Alves et al., 2010) para controlar a presença destes insetos no galpão avícola uma alternativa
comum é o uso de moléculas inseticidas. Por possuir efeitos desconhecidos quando usado como
adubo orgânico no solo, este estudo objetivou avaliar o efeito de doses crescentes de Vetancid ®
no controle de cascudinho em cama de aves, sobre a reprodução de Folsomia candida, em solos
de Santa Catarina, por meio de ensaios ecotoxicológicos padronizados.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido no Laboratório de Solos e Sustentabilidade da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/CEO), no Campus de Chapecó, SC. Foram
utilizadas as normas ISO 11267 (1999) para realização dos testes com os colêmbolos (Folsomia
candida). As amostras de solo foram coletadas para a montagem dos testes a uma profundidade
superficial (0-0,20 m) em dois solos diferentes, sendo o Neossolo, coletado no município de
Araranguá e, um Nitossolo, coletado no município de Concórdia, ambas cidades de Santa
Catarina. A cama de aves foi coletada no município de Arvoredo (SC) e a quantidade de cama
utilizada no experimento foi baseada na recomendação para produção de 120 sacas de milho
por hectare, de acordo com o Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina (CQFS, 2004), sendo 5 toneladas por hectare. O inseticida comercial
selecionado para este estudo foi o Vetancid®. Foram determinadas as doses de acordo com a
recomendação do fabricante (3-5 g m-2), extrapolando doses acima e abaixo do recomendado,
sendo essas: 0; 2; 4; 8; 16; 32 e 64 g m-2.
Os dados coletados foram submetidos ao teste de normalidade, à análise de variância
(ANOVA One-way) e as médias comparadas pelo teste de Dunnett (p ≤ 0,05). Para estas
análises foi utilizado o Software Statistica v7.0 (Statsoft, 2004).

RESULTADOS
Os resultados mostraram que o uso de cama de aves com o inseticida Vetancid ® utilizado
como fertilizante nos solos testados afeta a reprodução de colêmbolos em doses mais altas que
as recomendadas pelo fabricante. No Neossolo houve uma diminuição significativa no número
de juvenis quando comparados ao solo controle nas doses 16, 32 e 64 g m-2 (Figura 1).

Figura 1. Número médio de juvenis de colêmbolos Folsomia candida encontrados em Neossolo
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contaminado com o inseticida Vetancid® e aplicação de 5 t ha-1 de cama de aves. Controle
(Ctrl), (n=4). *Diferença estatística significativa (p ≤ 0,05) pelo teste de Dunnett.

Quanto aos resultados obtidos no Nitossolo, o controle foi validado conforme as
diretrizes ISO, sendo encontrados 232 juvenis e CV de 9,19%. As médias foram diferentes do
controle como observado na Figura 2, somente as doses 4 e 64 g/m², sendo que na dose 4 podese atribuir a diferença encontrada em relação ao controle devido a problemas relacionados com
a condução do experimento.

Figura 2. Número médio de juvenis de colêmbolos Folsomia candida encontrados em Nitossolo
contaminado com o inseticida Vetancid® e aplicação de 5 t ha-1 de cama de aves. Controle
(Ctrl), (n=4). *Diferença estatística significativa (p ≤ 0,05) pelo teste de Dunnett.
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DISCUSSÃO
Os produtos químicos, resíduos de antibióticos, promotores de crescimento, aditivos
alimentares e alguns agentes patogênicos (protozoários, bactérias e vírus) podem estar presentes
em cama de aves (Yonkos et al., 2010). Contudo a cama de aves é caracterizada como um
fertilizante orgânico apropriado para substituir os fertilizantes químicos e frequentemente
utilizada em sistemas de produção orgânica (Blazier et al., 2011; Lourenço et al., 2013;
Novakowiski et al., 2013).
Em ensaios ecotoxicológicos avaliando 12 combinações de solos naturais do
mediterrâneo e solo artificial (OECD) com F. candida, os resultados em solos extremamente
arenosos precisam ser interpretados com cautela, uma vez que as características pedológicas
do solo podem influenciar nos resultados obtidos (Domene et al., 2011).
CONCLUSÃO
Doses crescentes do inseticida Vetancid ® aplicadas no Neossolo e no Nitossolo afetaram
negativamente a reprodução de colêmbolos da espécie Folsomia candida. Contudo, novos
estudos com outros organismos e tipos de solo devem ser realizados para complementar o
estudo e determinar a toxicidade dos inseticidas comerciais na fauna edáfica.
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RESUMO
Butia odorata é uma espécie de palmeira nativa do Bioma Pampa, que se encontra atualmente
ameaçada de extinção. No Brasil essa espécie só ocorre no estado do Rio Grande do Sul. Os
butiás, frutos do butiazeiro, são muito apreciados para consumo in natura ou na forma
processada, além dos frutos as folhas são utilizadas desde tempos remotos para confeccionar
artesanato. Em vista da variabilidade genética existente o objetivo desse trabalho foi avaliar
parâmetros físico-químicos de matrizes de Butia odorata provenientes dos municípios gaúchos
de Pelotas, Tapes e Santa Vitória do Palmar e apontar genótipos de interesse. Em 2019 foi
coletado um cacho de frutos maduros de cada uma de nove matrizes de Butia odorata: três no
município de Tapes, três em Santa Vitória do Palmar e três em Pelotas. Foram avaliados peso
de cacho, número de frutos, diâmetro, altura e peso de frutos, vitamina C, pH, acidez titulável
(AT) e sólidos solúveis totais (SST). Os resultados foram avaliados através do Teste de Tukey
(p≥0,05) com auxílio do programa Genes. Não houve diferença significativa na avaliação de
pH e acidez titulável entre os genótipos. Os genótipos G4, G5 e G6 de Santa Vitória do Palmar
se destacaram em relação à altura, diâmetro e peso de fruto. Os genótipos G1, G2 e G5
apresentaram maior concentração de vitamina C, e o genótipo G8 a maior relação SST/AT.
Entre os diversos genótipos com potencial avaliados o G5 se destacou por sua alta performance
na maioria das avaliações realizadas.
Palavras-chave: Frutífera nativa, Butiazeiro, Qualidade de frutos.
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PHYSICAL-CHEMICAL EVALUATION OF Butia odorata GENOTYPES FROM
THREE MUNICIPALITIES FROM RIO GRANDE DO SUL STATE

ABSTRACT
Butia odorata is a native palm of Pampa Biome, which is currently threatened with extinction.
In Brazil, this species only occurs in the state of Rio Grande do Sul. The fruits of pindo palm
tree, called butiás, are very appreciated for consumption in natura or in the processed form.
Besides, the pindo palm tree leaves are used since remote times to make handicrafts. In view of
the large genetic variability existing, this work aimed to evaluate the physical-chemical
parameters of Butia odorata from the municipalities of Pelotas, Tapes and Santa Vitória do
Palmar, and to point out genotypes of interest. In 2019 a bunch of ripe fruits was collected from
each of the nine matrices of Butia odorata selected: three from the city of Tapes, three from
Santa Vitória do Palmar and three from Pelotas. The fruit weight, number of fruits, diameter,
height, weight, vitamin C, pH, titratable acidity and total soluble solids were evaluated. The
results were evaluated through the Tukey test (p≥0.05) with the Genes program. There was no
significant difference for pH and titratable acidity among genotypes. The genotypes G4, G5
and G6 of Santa Vitória do Palmar stood out in relation to height, diameter and fruit weight.
Genotypes G1, G2 and G5 presented higher concentration of vitamin C, and genotype G8 had
the highest SST / AT ratio. Among the several genotypes with potential evaluated the G5 stood
out for its high performance in the majority of evaluations.
Keywords: Native fruitful, Pindo palm tree, Fruit quality.

INTRODUÇÃO
O continente americano é um centro de biodiversidade que abriga um grande número
de espécies vegetais e animais endêmicas. Entre as espécies vegetais um gênero de palmeiras
muito vinculado à cultura local na América do Sul é o gênero Butia, de ocorrência no Uruguai,
Paraguai, Argentina e Brasil. Atualmente são reconhecidas 21 espécies dentro do gênero, 18
delas com ocorrência registrada no Brasil. No Rio Grande do Sul, estado mais ao sul do Brasil,
ocorrem oito espécies, destacando-se Butia odorata, que no país só ocorre nessa região
(GEYMONAT; ROCHA, 2009; ESLABÃO, et al., 2016).
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Os butiazeiros são palmeiras muito utilizadas desde a pré-história graças à sua grande
versatilidade. Os frutos, chamados butiás, são consumidos in natura ou em preparações, tais
como geleias, licores, sucos, sorvetes, entre outros. Das folhas são produzidas peças de
artesanato, como bolsas, chapéus e cestos, e também é possível extrair fibra, atividade que foi
muito difundida na primeira metade do século XX na indústria de estofamento e colchões. Os
butiazeiros têm valor paisagístico e ornamental, potencial de uso em sistemas de produção
sustentável, e prestam também importantes serviços ambientais. Atualmente, a qualidade
funcional dos alimentos tem chamado atenção devido aos benefícios que conferem à saúde, no
caso dos butiás pode-se mencionar o elevado teor de carotenoides, vitamina C e potássio
(BARBIERI, 2015; HOFFMANN et al., 2014; SOARES et al., 2014).
Apesar da sua importância cultural, ecológica, e do seu potencial gerador de renda,
atualmente todas as espécies de Butia se encontram ameaçadas de extinção, devido a atividades
como o monocultivo e a pecuária, a especulação imobiliária, e também devido às baixas taxas
de regeneração nos butiazais remanescentes (BARBIERI, 2015; SOARES, et al., 2014)
Para que se consiga promover a conservação de Butia odorata é preciso promover o seu
uso e, para tanto, conhecer a qualidade nutricional dos genótipos disponíveis é imprescindível
para selecionar aqueles mais adequados às demandas dos consumidores. Nesse sentido, o
objetivo desse trabalho foi avaliar parâmetros físico-químicos de matrizes de Butia odorata
provenientes dos municípios gaúchos de Pelotas, Tapes e Santa Vitória do Palmar e apontar
genótipos de interesse.

METODOLOGIA
O material utilizado no estudo foi coletado nos municípios gaúchos de Pelotas, Tapes,
e Santa Vitória do Palmar. As matrizes selecionadas em Tapes constituem uma população
natural em uma fazenda, em Pelotas as plantas provem de um cultivo comercial em uma
propriedade privada, e em Santa Vitória do Palmaras plantas avaliadas estão alocadas em área
urbana, próximo à praça central do município. Foram escolhidas, aleatoriamente, três plantas
adultas de Butia odorata em cada localidade, as plantas foram identificadas, e foi realizada a
coleta de um cacho maduro por planta para realizar as avaliações físico-químicas.
As avaliações morfológicas foram realizadas no laboratório de Recursos Genéticos da
Embrapa Clima Temperado, e consistiram na determinação de peso do cacho, número de frutos,
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diâmetro, altura e peso do fruto inteiro. Foram selecionados 60 frutos representativos de cada
amostra, para medição de altura e diâmetro e do peso, com auxílio de paquímetro digital e
balança analítica.
A avaliação da acidez titulável, pH, sólidos solúveis totais (SST) e vitamina C foram
realizadas em triplicata, no Núcleo de Alimentos da Embrapa Clima Temperado. Para
realização dessas avaliações foi extraído o suco dos frutos utilizando centrífuga. As análises de
pH e sólidos solúveis seguiram as recomendações do Instituto Adolfo Lutz (2008). A análise
de acidez titulável e vitamina C, por titulometria com 2-6 diclorofenol indofenol, foi realizada
de acordo com a metodologia da Association of Official Analytical Chemist (A.O.A.C, 1995).
A relação entre SS/AT foi calculada dividindo o resultado dos sólidos solúveis pela acidez
titulável.
O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), onde cada genótipo foi
considerado um tratamento. Os resultados das avaliações foram submetidos à avaliação
estatística através do teste de Tukey, com auxílio do programa Genes, a 5% de significância.
O trabalho está vinculado ao projeto: A Rota dos Butiazais no Bioma Pampaconectando pessoas e ecossistemas para a conservação e uso sustentável da biodiversidade,
cadastro SisGen nº AA3FA15.

RESULTADOS
Os resultados das avaliações de pH e sólidos solúveis totais (STT) não apresentaram
diferença significativa entre os nove genótipos avaliados. Por sua vez, ocorreu diferença
significativa para os parâmetros porcentagem de acidez titulável, concentração de vitamina C,
altura, diâmetro e peso de frutos, como pode ser observado na Tabela 1.
A média do SST, expressa em ºBrix, para os nove genótipos foi de 14,26, sendo que
todas as amostras se mantiveram estatisticamente próximas da média. A mesma tendência
estatística foi observada em relação ao pH, onde a média dos nove genótipos avaliados foi de
3,12, sem discrepâncias entre as amostras.
Em relação à vitamina C se destacaram com maiores concentrações os genótipos G1,
G2 e G5, os dois primeiros provenientes de Tapes, e o último de Santa Vitória do Palmar.
Quanto à acidez titulável, expressa em ácido cítrico, os genótipos G1, G3, G5, G6 e G9

796

apresentaram as maiores porcentagens. A amostra que apresentou maior valor de relação
SST/AT foi a G8, de Pelotas.

Tabela 1. Resultado das avaliações físico-químicas das amostras de Butia odorata
provenientes dos municípios de Tapes, Santa Vitória do Palmar e Pelotas, da safra 2018/2019.
Parâmetros

Amostras
G1¹
259

G2¹
239

G3¹
293

G4²
783

G5²
987

G6²
1251

G7³
678

G8³
164

G9³
446

1,40

2,12

1,37

6,44

18,12

9,785

6,98

1,28

4,45

17,99d

20,44c

15,85e

23,99a

23,96a

21,93a

21,69b

18,26d

20,42c

21,01f

22,69e

20,88f

28,13c

28,83bc

29,90a

29,33ab

20,26f

24,42d

14,23a

14,83a

14,63a

14,63a

13,16a

13,06a

13,36a

15,96a

14,5a

Nº de frutos
Peso do
cacho (kg)
Altura
(mm)
Diâmetro
(mm)
ºBrix

Vitamina
144,55a
116,93ab
61,55cd
54,01d
104,64abc 81,10bcd 68,35cd
77,21d
71,73cd
C* (mg)
pH
2,96a
3,07a
3,18a
3,07a
3,11a
3,14a
3,03a
3,43a
3,12a
Peso de 10
58,98ef
69,99e
43,3g
111,30c
138,84b
168,03a
120,70c 51,84fg
91,43d
frutos (g)
Ac.titulável
2,237a
1,487b
2,114ab
1,494b
1,852ab
1,923ab
1,473b
1,199c
2,006ab
(%)
SST/AT
6,361
9,973
6,920
9,792
7,105
6,791
9,069
14,262
7,228
¹ Tapes
² Santa Vitória do Palmar
³ Pelotas
* mg de ácido ascórbico em 100 mL de suco
Letras iguais na linha indicam ausência de diferença estatística, letras diferentes apontam para a diferença significativa entre
os dados.

Quanto à altura de fruto, foram registrados os maiores valores nos genótipos G4, G5, e
G6, todos oriundos do município de Santa Vitória do Palmar, esses foram também os que
apresentaram o maior peso de fruto, comparativamente. Em relação ao diâmetro se destacaram
os genótipos G6 e G7, seguido dos genótipos G5 e G4 também estatisticamente próximos dos
primeiros. As amostras de Santa Vitória do Palmar (G4, G5, e G6) apresentaram também maior
peso de cachos, bem como maior número de frutos por cacho.

DISCUSSÃO
Em trabalho realizado por Schwartz et al. (2009) e Beskow et al (2018) também não foi
observada diferença significativa para os parâmetros de pH e SST entre as amostras avaliadas,
com valores médios próximos aos encontrados nesse estudo: de 3,05 e 2,99 para pH, e 11,71 e
13,71 para SST, respectivamente.
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Neste trabalho a concentração de vitamina C variou de 54 mg até 144 mg em 100 mL
de suco, valores numericamente superiores aos encontrados por Beskow et al. (2018), que se
situaram na faixa de 34,63 mg, até 63,84 mg. Quanto à acidez titulável, o resultado foi maior
que de Beskow et al (2018), cuja média foi de 1,23, contra 1,75 obtido nesse estudo.
A relação SST/AT é um dos melhores indicadores de sabor e de maturidade dos frutos.
Quanto menor o valor mais predominância do sabor ácido, e, por outro lado, quanto maior o
valor mais doce os frutos, e maior a aceitação de mercado. Nesse estudo embora a quantidade
de açúcares (SST) não tenha diferido entre as amostras, a acidez titulável expressou diferença,
de forma a afetar na relação SST/AT, o que levou à variação de 6,3 até 14,2 para esse parâmetro.
É interessante notar que as amostras de Santa Vitória do Palmar apresentaram as maiores
médias no que se refere a dimensões e peso de frutos. Já as amostras de Tapes, que pertencem
a uma população natural, tiveram uma tendência bem discrepante da anterior para esses
caracteres, o que pode suscitar investigações sobre como a diferença de manejo nesses lugares
pode ter afetado nos processos evolutivos desses indivíduos.
Um genótipo com performance destaque na safra 2018/2019 para a maioria dos
parâmetros avaliados foi o G5 de Santa Vitória do Palmar, podendo ser considerado um
potencial candidato para uso em programas de melhoramento. Entretanto, considerando que os
caracteres avaliados são altamente influenciados pelo ambiente recomenda-se a avaliação das
matrizes em várias safras para acompanhar as respostas morfológicas das plantas quando
submetidas a diferentes condições.

CONCLUSÃO
Pode-se observar a variação existente entre e dentro das populações para os caracteres
avaliados, de forma a corroborar a potencialidade de seleção de genótipos com melhores
qualidades produtivas e nutricionais. Os genótipos G4, G5 e G6 de Santa Vitória do Palmar se
destacaram em relação à altura, diâmetro e peso de fruto. Os genótipos G1, G2 e G5
apresentaram maior concentração de vitamina C, e o genótipo G8 a maior relação SST/AT. O
genótipo G5 apresentou boa performance na maioria das avaliações de laboratório, e também
em relação a capacidade produtiva, sendo considerado um potencial candidato para integrar
programas de melhoramento genéticos de Butia odorata.
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RESUMO
Para evitar ou minimizar os problemas decorrentes do aumento de vazão, é necessário conhecer
e prever o ciclo hidrológico. Com esta finalidade utiliza-se modelos matemáticos, como a
modelagem hidrológica que objetiva simular o que se observa na bacia e o que os modelos
preveem em situações semelhantes. O objetivo deste trabalho é calibrar as séries históricas do
evento 3 (17 de julho de 2005 até 09 de agosto de 2005) e validar o período de 08 de maio de
2005 até 31 de maio de 2005, a partir do modelo chuva-vazão do software HEC-HMS
(Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modeling System), na bacia Sistema Ponte
Velha. Os resultados de NSE (Nash–Sutcliffe) para calibração e validação não representaram
coeficientes adequados, sendo o valor inferior ao considerado aceitável. Porém os hidrogramas
e hietogramas, apresentaram um comportamento da vazão simulada e observada semelhantes.
Conclui-se que a localização e manutenção de instrumentos de medição auxiliam na
interpretação de dados adequados para projetos futuros.
Palavras-chave: Inundação, Modelagem, Hidrodinâmica.

CALIBRATION AND VALIDATION OF EVENT 3 IN THE PONTE VELHA BASIN
WITH HEC-HMS SOFTWARE

ABSTRACT
To minimize the problem of migration, it is necessary to meet and predict the hydrological
cycle. It is used as a mathematical model, as a hydrological modeling that aims to simulate what
is observed in the basin and what the models predict in similar situations. The year passed was
one year for the year 2005 until May 31, 2005, from the rain-out model of the year 2005 until
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May 31, 2005 HEC-HMS software (Hydrological Engineering Center - Modeling System
Hydrological), in the Ponte Velha System basin. The NSE (Nash - Sutcliffe) results for
calibration and validation do not represent the adequate coefficients, being the value less than
acceptable. You have hydrograms and hietograms, showing the behavior of flow and the same
appearance. We have completed the localization and maintenance of instruments for evaluating
assistance in the interpretation of data for future projects.
Keywords: Flood, Modeling, Hydrodynamics.

INTRODUÇÃO
O crescimento populacional desordenado altera o ciclo hidrológico a partir da
impermeabilização do solo, a mesma pode acontecer pela falta de planejamento urbano. Em
áreas florestais, o escoamento superficial é menor quando comparado a de área urbana. As áreas
que são altamente antropizadas geram de 90-100% de escoamento superficial, isso resulta em
maior volume de água nos corpos hídricos, os quais podem causar inundações (MATA-LIMA
et al., 2006).
Para evitar ou minimizar os problemas decorrentes do aumento de vazão, é necessário
conhecer e prever o ciclo hidrológico, descrevendo seu comportamento diante dos cenários
futuros, como os impactos gerados pelas atividades humanas e variações climáticas. Com esta
finalidade vem sendo utilizado os modelos matemáticos (PAZ; COLLISCHONN; TUCCI,
2008 apud SOUZA; FARRA, 2017).
Como um modelo matemático, a modelagem hidrológica objetiva atingir o máximo de
representatividade entre o que se observa na bacia e o que os modelos preveem em situações
semelhantes. A partir de séries históricas de observações o modelo simula o processo de chuvavazão. O modelo HMS (Hydrologic Modeling System) é um modelo hidrológico desenvolvido
pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos - HEC (Hydrologic Engineering
Center – US Army Corps of Engineers), o qual consegue modelar o processo de chuva-vazão
de uma bacia hidrográfica.
O objetivo desse trabalho é calibrar as séries históricas das estações do evento 3 e validar
os dados históricos no período de 8 de maio à 18 junho de 2005 a partir do programa HECHMS.
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METODOLOGIA
Os municípios de Urupema, Painel e Lages pertencem ao Sistema Ponte Velha conforme
a Figura 1. A Bacia Hidrográfica possui área de aproximadamente 800,77 km², com perímetro
igual a 293,22 km.
Figura 1 - Mapa de situação do Sistema Ponte Velha.

O sistema Ponte Velha foi dividido em 13 sub-bacias, para o melhor detalhamento dos
parâmetros. Para os dados de chuva utilizou-se cinco estações pluviométricas (Tabela 1) e para
os dados de vazão, foi usado a estação fluviométrica com código 71620500 localizada nas
seguintes coordenadas 27º52’49,40’’latitude Sul e 50º22’56,94’’ longitude Oeste. Os dados
históricos utilizados na calibração para o evento hidrológico é o período de 17 de julho de 2005
até 09 de agosto de 2005, nomeado como evento 3, e para validação 08 de maio de 2005 até 31
de maio de 2005.
Tabela 1 - Estações pluviométricas e suas coordenadas.
Estação

Código

Coordenadas

Bocaina do Sul

02749035

S 27° 45' 12.96''

W 49° 57' 50.04''

Lages

02750005

S 27° 48' 29.88''

W 50° 19' 41.88''

Coxilha Rica

02850004

S 28° 9' 7.92''

W 50° 26' 26.88''

Painel

02750007

S 27° 55' 19.92''

W 50° 5' 57.12''

Vila Canoas

02749031

S 27° 48' 15.12''

W 49° 46' 48.00''
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Para a realização da modelagem foi utilizado dois softwares, ArcGIS® 10.5 em conjunto
com a ferramenta HEC-GeoHMS (Hydrologic Engineering Center's - Geospatial Hydrologic
Modeling) para o pré-processamento e o modelo HEC-HMS para o processamento dos dados
(Figura 2).
Figura 2 - Representação esquemática da relação entre o SIG e o HEC-HMS.

Fonte: U. S. Army Corps of Engineers, 2003.
Na etapa de calibração necessitou-se ajustar os parâmetros (Tabela 2) para que
representassem o melhor comportamento da bacia, para isso a escolha dos parâmetros deu-se
de forma manual.

Tabela 2 - Valores dos parâmetros utilizados para a calibração.
Métodos de cálculo
Parâmetro
Valor
Inicial abstration (mm)
4,00
SCS Curve Number
Curve number - CN
55,38 - 67,40
SCS Unit Hydrograph
Tempo de retardo (min) 32,88 - 293,21
Recession
Constante de recessão - k
0,78
Routing
Manning - n
0,11
Após a definição dos dados, analisa-se o desempenho das vazões de pico em
comparação com a vazão observada e a vazão simulada. Estas devem ter comportamentos
semelhantes, pois indica o quanto as vazões se aproximam da realidade.
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RESULTADOS
A Figura 3 apresenta o hidrograma do evento 3 o qual foi calibrado de acordo com o
hidrograma e hietograma observado na estação fluviométrica Ponte Velha e a Figura 4 mostra
o hidrograma simulado para o evento de validação calibrado.
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Figura 3 - Comparação de hidrogramas observado e simulado no evento de 2005.
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Com a simulação realizada, obtém-se os resultados de NSE (Nash–Sutcliffe) para
calibração e posteriormente para validação (Tabela 3), com os dados apresentados
anteriormente para cada uma das etapas.

Tabela 3 - NSE da calibração e da validação.
Resultado

NSE

Calibração

0,589

Validação

-0,169

DISCUSSÃO
O hidrograma da
Figura simulado não representou o coeficiente NSE adequado, pois foi de 0,589 estando
abaixo de 0,7 considerado o valor aceitável. O mesmo ocorreu com o hidrograma da Figura 4,
que obteve um NSE muito inferior ao desejado.
Entretanto, estes valores podem serem justificados devido a localização da estação
fluviométrica, que está a montante de uma área que ocorre alagamentos em períodos
prolongados, conhecido como remanso, ou seja, um acúmulo de água no ponto, que causa uma
diminuição do fluxo de água.
Porém, pode-se analisar na
Figura , que o comportamento da vazão simulada e da observada é semelhante, sendo
este resultado satisfatório, principalmente pelos picos de vazão comportarem-se semelhante às
chuvas com maior precipitação.

CONCLUSÃO
O uso destes modelos hidrológicos contribui na compreensão dos processos físicos que
ocorrem em bacias hidrográficas, no qual permitem a simulação de cenários, tanto eles no
passado como no futuro, facilitando o entendimento do comportamento da região desejada e
auxiliando nos projetos de engenharia para simulação de vazões dos cursos d’água, e avaliação
das intervenções antrópicas sobre a bacia.
O modelo dinâmico chuva-vazão utilizado neste trabalho, estima também o escoamento
superficial sobre um sistema de drenagem, com base nos dados de chuva. E verificou-se a
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importância da localização e manutenção dos instrumentos de medição, pois eles auxiliam na
interpretação de dados para projetos futuros.
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RESUMO
O objetivou-se neste estudo foi identificar e descrever as estruturas de plântulas de C.
guazumifolia, caracterizando as fases iniciais do desenvolvimento da espécie. Para isto, os
frutos foram colhidos em quatro municípios no estado de Santa Catarina, sendo de Correia
Pinto, Curitibanos, Itá e Lages. Para Curitibanos foram realizadas colheitas em 2016 e 2017, e
para os demais municípios somente da safra de 2017. Foi retirada uma amostra de 100 sementes
para realização do teste de germinação e posterior descrição morfológica, sendo avaliadas as
estruturas de raiz, hipocótilo, epicótilo, protófilos ou folhas cotiledonares e eofilos. Como
resultado, foi verificado que a germinação é epígea, com desenvolvimento fanerocotiledonar e
paracotilédones foliáceos, de coloração verde e fotossintetizantes. A forma de desenvolvimento
e as estruturas apresentadas, como os paracotilédones, relacionam-se ao crescimento inicial,
gerando condições para a plântula produzir fotoassimilados, assim como possui hipocótilo
fotossintetizante.
Palavras-chave: Frutífera nativa; geminação; paracotilédones

CHARACTERIZATION OF GERMINATION AND SEEDS OF Campomanesia
guazumifolia

ABSTRACT
The objective of this study was to identify and describe the seedling structures of C.
guazumifolia, characterizing the initial phases of the species development.For this, the fruits
were harvested in four municipalities in the state of Santa Catarina, being Correia Pinto,
Curitibanos, Itá and Lages. For Curitibanos crops were harvested in 2016 and 2017, and for the
other municipalities only the harvest of 2017. A sample of 100 seeds was taken to perform the
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germination test and later morphological description. The root, hypocotyl, epicotyl, prophylic
or cotyledonary and ophosphate leaves were evaluated. As a result, it was verified that the
germination is epígea, with development phanerocotiledonar and paracopyloidoses foliaceous,
of green coloration and fotossintetizantes. The form of development and the presented
structures, like the paracotilédones, are related to the initial growth, generating conditions for
the seedlings to produce photoassimilates, as well as it has photosynthesizing hypocotyl.
Keywords: Native fruit; germination; paracotilédons

INTRODUÇÃO
A espécie Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg pertence à família
Myrtaceae (LEGRAND; KLEIN, 1977). Está espécie é popularmente conhecida como setecapotes, capoteiro, solta-capotes, sete-casacas (CARVALHO, 2008). No Brasil ocorre da Bahia
ao Rio Grande do Sul, e na Argentina e Paraguai (SOBRAL et al., 2015); porém não é frequente,
ocorrendo como árvore rara e isolada, ocorrendo com mais frequência nas matas com Araucaria
angustifólia (LEGRAND; KLEIN, 1977).
C. guazumifolia possui frutos doces e comestíveis. Na indústria de alimentos pode ser
aproveitada para doces, sucos e sorvetes e produção de mel, além de ter importância ornamental
e paisagística (CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011). A madeira pode ser utilizada para
carpintaria, obras internas, cabos de ferramentas, e geração de energia, a partir de lenha e carvão
(CARVALHO, 2008).
Embora C. guazumifolia possua potencial econômico, ainda há carência de
conhecimento relacionado ás sementes e ao desenvolvimento das plântulas. Portanto estudar a
morfologia é uma forma de analisar o ciclo vegetativo das espécies, e compreender os
mecanismos naturais de um ecossistema florestal, a dinâmica de populações, e também para o
manejo silvicultural (SOUZA et al, 2009).
A descrição e ilustração de caracteres morfológicos de sementes e plântulas são úteis
para o conhecimento da fase de desenvolvimento, que é pouco estudada para espécies florestais
(KUNIYOSHI, 1983). O estudo de plântulas pode facilitar o conhecimento das espécies a
campo, assim como trabalhos com a morfologia descritiva podem facilitar interpretações em
outros trabalhos científicos, como testes de germinação baseados em sementes normais e
anormais (SILVA et al., 1995).
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Devido à importância ecológica e econômica da espécie em questão e as poucas
informações relacionadas às características morfológicas e físicas de frutos, sementes e
plântulas, objetivou-se descrever a morfologia de plântulas de C. guazumifolia.

METODOLOGIA
Os frutos maduros foram coletados em vinte e cinco (25) matrizes de C. guazumifolia
localizadas em Curitibanos, nos anos de 2016 e 2017, Lages, Correia Pinto e Itá, em 2017
totalizando cinco lotes (cidades/ anos). Foram considerados frutos maduros aqueles com
coloração amarelo moderado a suave (#c3c94a, #d6dd43, #c9dd43) (COLORHEXA, 2017). As
coletas foram realizadas com periodicidade semanal, entre os meses de janeiro a março.
As sementes foram extraídas por meio da maceração em água corrente e peneira, para a
retirada da polpa. A unidade de dispersão desta espécie é formada de parte do mesocarpo, do
endocarpo e da semente, porém para o presente estudo a estrutura será denominada de semente.
Para a descrição da germinação, foi realizado experimento com 100 sementes, em quatro
repetições de 25 unidades. As sementes foram desinfestadas com imersão em hipoclorito de
sódio 1% por 2 minutos, em seguida lavados em água destilada (BALBI et al., 2014), e
acondicionados em germinadores a 25°C, rolo de papel em germitest, em fileiras.
As avaliações da germinação foram feitas conforme o estádio de desenvolvimento das
plântulas, sendo acompanhado até sete meses após a montagem do teste. Após a germinação,
foram avaliadas as estruturas de raiz, hipocótilo, epicótilo, protofilos ou paracotilédones e
eofilos. Para isso, foram consideradas somente as plântulas normais, de acordo com as Regras
para Analises de Sementes (BRASIL, 2009a).
Para as observações das estruturas das sementes e plântulas, foi utilizado um
estereomicroscópio Stemi 305 com câmera acoplada. As ilustrações foram realizadas a partir
destas observações, e as terminologias empregadas para a descrição foram baseadas nos estudos
de Souza (2009) e Brasil (2009b).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie C. guazumifolia possui germinação epígea, com desenvolvimento
fanerocotiledonar e paracotilédones foliáceos, que não possuem função de reserva ou
haustorial, de coloração verde, e fotossintetizantes, assim como descrito por Gogosz et al.
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(2010) e Gomes et al. (2015) para outras espécies de Myrtaceae. Essa ocorre com a protrusão
da radícula na região da micrópila e do hilo (Figura 1a), assim como descrito por Gogozs et al.
(2010) para C. xanthocarpa, e para C. pubescens (PERIOTTO; GUALTIERI,2017). A germinação
teve início com aproximadamente 83 dias após instalação do teste de germinação.
Nesta fase de desenvolvimento, a semente se encontra amolecida, com fendas ou
rachaduras próximas a micrópila, local da protrusão da radícula. A estrutura radicular apresenta
forma cilíndrica, coloração esbranquiçada e textura tenra, com o ápice arredondado (Figura 1b),
que ao longo do crescimento afina e gera uma região de coloração mais amarelada,
caracterizando a coifa, e presença de pêlos ao longo da região radicular, com maior quantidade
acima da região da coifa (Figura 1c).
Figura 1 - Morfologia de plântulas de Campomanesiaguazumifolia. a - Semente integra; b - Protrusão
da radícula; c - Crescimento e desenvolvimento das estruturas da plântula; d - aparecimento das
estruturas cotiledonares; e – Saída dos cotilédones das sementes; f – Desprendimento da semente, e
presença dos cotilédones; g – Plântula, com eofilos e cotilédones.
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A coloração da raiz primária passa de amarelada à marrom claro após 21 dias da
germinação, caracterizando maior lenhosidade. Nesta fase, já se pode diferenciar outras
estruturas da plântula, como o hipocótilo e o coleto. O hipocótilo com coloração verde,
fotossintetizante, mais espesso que a radícula, e presença de tricomas curtos e em menor
quantidade, comparado a raiz primária. Entre a região da raiz primária e do hipocótilo há o
coleto, diferenciado devido a uma protuberância (Figura 1c). Souza (2009) descreve o coleto
como o limite entre a raiz e o hipocótilo, e pode possuir forma semelhante com anel, assim
como para a presente espécie.
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Com as estruturas da raiz primária já bem desenvolvidas, há a formação de raízes
secundárias, e o sistema radicular apresenta-se mais lenhoso e lignificado, com coloração
marrom. Os paracotilédones ou folhas cotiledonares ainda encontram-se aderidos à semente,
porém com visualização de partes da sua estrutura. Hipocótilo mais desenvolvido, rígido,
coloração verde, e forma cilíndrica. Nesta fase de desenvolvimento, a plântula apresenta
aproximadamente sete semanas após a protrusão da radícula (Figura 1d). Gogosz et al. (2015)
citam que os cotilédones podem permanecer mais tempo no interior da semente de espécies
secundarias tardias, como C. guazumifolia (CARVALHO, 2008).
Ocorreu a evolução da coloração do hipocótilo, com tons de verde claro e chegando a
um verde escuro, além do aumento de tamanho (Figura 1d- e), sendo que esta é a região de
reserva, já que os paracotilédones possuem menor tamanho, assim como observado por Gomes
et al. (2015), para Psidiumcattleianum. Gogosz et al. (2010) afirmam para C. xanthocarpa, que
o hipocótilo é o principal órgão de reserva, o qual contém grãos de amido.
Cerca 90 a 100 dias após a instalação do teste de germinação, os cotilédones (co) são
liberados, mas a semente ainda fica aderida à região do hipocótilo (hi) (Figura 1e). Com cerca
de 120 dias, a plântula se desprende totalmente da semente. Enquanto que para C. pubescenso
hipocótilo tornou-se ereto, livrando-se totalmente do tegumento externo da semente com cerca de dez
dias após emergência (PERIOTTO; GUALTIERI, 2017). . As gemas (ge) ficam visíveis na região

central, o hipocótilo apresenta-se com maior quantidade de tricomas na região próxima aos
protofilos (Figura 1f).
Entre cinco a sete meses a plântula apresenta tamanho de aproximadamente 20 cm (200
mm). Os eofilos e cotilédones apresentam-se de coloração verde escura, com pilosidade na face
abaxial, filotaxia oposta, e com venação em arco. Com hipocótilo de coloração marrom a roxo.
Entre o par de eofilos e cotilédones observou-se pequenas estípulas pilosas (Figura 1g). A partir
desta fase, encerra-se a denominação de plântula e passa a chamar tirodendro, de acordo com a
denominação de Souza (2009).
Souza et al. (2018), ao estudar a germinação de C. guazumifolia, relatou que a
germinação e desenvolvimento da plântula foi relativamente rápida, com cerca de 60 dias
encontrava-se com o primeiro par de folhas, esta diferença pode ser explicada devido ao local
de coleta, região de ocorrência e genética das plantas e matrizes.
Foram encontradas características como à forma de desenvolvimento e os
paracotilédones e hipocótilo fotossintetizante, que fornecem condições para a plântula gerar
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fotoassimilados e não depender das reservas do embrião durante um longo período. Estes
fatores são considerados uma estratégia de estabelecimento das plântulas após a dispersão das
sementes (GOGOSZ et al., 2010; GOMES et al., 2015).

CONCLUSÃO
A germinação é epígeafarocotiledonar, com presença de paracotilédones foliáceos. A
liberação dos cotilédones do interior da semente é lenta.
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RESUMO
A atividade pecuária no planalto catarinense se desenvolveu basicamente sobre formação
campestre natural, no entanto, a disponibilidade de espécies cultivadas e a intensificação do
sistema produtivo tem alterado a base forrageira na região. O objetivo desse estudo foi verificar
as áreas, tipos de pastagens e manejos adotados por pecuaristas associados a uma cooperativa
do Planalto Sul Catarinense. Um questionário foi elaborado por meio da ferramenta Google
Forms® com o qual entrevistou-se 39 pecuaristas. Foi realizada análise descritiva dos dados
por meio do programa R. Observou-se que a maior parte da área utilizável corresponde à
pastagens, com uso de pastagens naturais e uma ampla diversidade de espécies cultivadas, de
ciclos perene e anual, estivais e hibernais. O manejo é em grande parte sob lotação rotacionada,
utilizando práticas de diferimento e roçadas, destacando-se o reduzido uso de queimadas,
tradicionalmente utilizadas na região. Os pecuaristas associados à cooperativa dedicam a maior
parte de suas áreas às pastagens, com amplo uso de espécies cultivadas a complementar as
pastagens naturais, além de promover boas práticas de manejo.
Palavras-chave: Espécies forrageiras, manejo de pastagens, produção animal

CHARACTERIZATION OF PASTURES IN BEEF CATTLE PRODUCTION
SYSTEMS IN SANTA CATARINA PLATEAU, IN SEARCH OF SUSTAINABILITY

ABSTRACT
The livestock activity in the Santa Catarina plateau was developed basically on natural pastures,
however, the availability of cultivated species and the intensification of the productive system
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have altered the forage base in the region. The objective of this study was to verify the areas,
pasture types and managements adopted by cattle ranchers associated with a cooperative of
Planalto Sul Catarinense. A questionnaire was developed through the Google Forms® tool with
which 39 cattle ranchers were interviewed. A descriptive analysis of the data was carried out
using the program R. It was observed that most of the usable area corresponds to the pastures,
with use of natural pastures and a wide diversity of cultivated species, of perennial and annual
cycles, summer and winter growth. The management is largely under rotational stocking, using
practices of deferment and brushing, highlighting the reduced use of burning, traditionally used
in the region. The cattle ranchers associated with the cooperative dedicate most of their areas
to the pastures, with extensive use of cultivated species to complement natural pastures, as well
as to promote good management practices.
Keywords: Forage species, pasture management, animal production

INTRODUÇÃO
No bioma Mata Atlântica, as formações campestres estão entremeadas com matas de
araucária, nos denominados Campos de Altitude ou Campos de Cima da Serra, e serviram como
base forrageira para a pecuária de corte da região. A produção animal com base em pastagens,
sejam elas naturais ou cultivadas, apresentam não só alto potencial produtivo, mas também
promovem a sustentabilidade do sistema pela prestação de serviços ecossistêmicos
(SANDERSON et al., 2013). Uma iniciativa visando aplicar tecnologias adaptadas às
propriedades tradicionais dedicadas à pecuária de corte foi desenvolvida pelo “Projeto de
desenvolvimento da pecuária de corte da serra catarinense”, o que promoveu a formalização de
uma cooperativa local (PINTO et al., 2016). O objetivo deste estudo foi caracterizar a base
forrageira dos sistemas produtivos, bem como o manejo utilizado por pecuaristas associados à
cooperativa, com o intuito de promover soluções para a sustentabilidade econômica e ambiental
dentro do escopo do Projeto Nexus II (CNPq 441396/2017-8).

METODOLOGIA
Foi elaborado um questionário semiestruturado, por meio da ferramenta Google
Forms®, a partir de uma ampla discussão com especialistas da área. Foram entrevistados um
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total de 39 produtores rurais, todos pecuaristas integrantes de uma cooperativa do Planalto Sul
Catarinense. A localização das propriedades está representada na Figura 1.
Figura 1 - Distribuição das propriedades participantes do estudo no Planalto Sul Catarinense.

As entrevistas foram presenciais na sede da Estação Experimental de Lages (EEL Epagri), entre os meses de maio a agosto de 2018, onde avaliadores treinados aplicaram o
questionário, com respostas voluntárias por parte dos entrevistados de acordo com processo
CAAE:84969618.7.0000.5368 no Comitê de Ética. A partir do conhecimento e anotações das
propriedades, os pecuaristas responderam às perguntas com base na média dos últimos 3 anos
da atividade. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, com uso do programa
R (R CORE TEAM, 2017).

RESULTADOS
De acordo com os pecuaristas, 71% da área média das propriedades é utilizável, e
quando levamos em consideração o arrendamento, a área média utilizável aumenta em 20%, a
qual é utilizada principalmente com pastagens (Tabela 1).
Tabela 1 - Áreas das unidades produtivas de pecuaristas associados à cooperativa.
Variável

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Área da propriedade (ha)

238,0

115,0

8,5

963,6

816

Área utilizável da propriedade (ha)

169,0

65,0

7,0

797,3

Área arrendada de terceiros (ha)

58,7

0,0

0,0

601,0

Área arrendada para terceiros (ha)

13,4

0,0

0,0

120,0

Área utilizável total (ha)

203,4

96,0

18,0

931,0

Área total de pastagens (ha)*

135,1

53,0

8,0

660,0

*Incluindo sucessão com lavoura e campo sujo (capoeira).
As pastagens perenes de verão estão representadas principalmente por espécies do
gênero Hemarthria (Flórida e Roxinha), Cynodon (Jiggs), pastagens naturais/naturalizadas,
além de outros pastos em menor proporção (Figura 2).
Figura 2 - Percentual das pastagens perenes de verão em relação à respectiva área cultivada
(Área média de 20,9 ha).

As pastagens perenes de inverno estão representadas principalmente pelas leguminosas
do gênero Trifolium (trevos branco e vermelho) e Lotus (Cornichão), além de várias gramíneas
e as pastagens naturais melhoradas (Figura 3).
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Figura 3 - Percentual das pastagens perenes de inverno em relação à respectiva área cultivada
(Área média de 58,3 ha).

As pastagens anuais hibernais são representadas quase que exclusivamente por Aveia
preta e Azevém-anual (Figura 4), as quais alguns pecuaristas cultivam na forma de mistura.
Figura 4 - Percentual das pastagens anuais de inverno em relação à respectiva área cultivada
(Área média correspondente de 67,9 ha).

Em relação às pastagens anuais de verão, a área média cultivada foi de 19,5 ha,
representada por apenas dois gêneros, Sorghum (Sudão) e Pennisetum (Milheto), com 51 e 49%,
respectivamente.
Verifica-se que a maioria dos pecuaristas manejam os pastos sob lotação rotacionada,
sendo que a maior parte desses possui entre 10 e 20 subdivisões na pastagem (Figura 6).
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Figura 6 - Sistema de manejo adotado (A) e número de subdivisões das áreas de pasto (B) de
pecuaristas associados à cooperativa.

Ainda, grande parte dos entrevistados relatou adotar boas práticas de manejo, tanto para
pastagens naturais quanto para cultivadas, seja com uso de diferimento no planejamento
forrageiro, roçadas para ajustes no manejo e limpeza, e preservação com baixo uso da queima
de campo (Tabela 2).
Tabela 2 - Práticas de manejo das pastagens naturais e cultivadas adotadas pelos pecuaristas.
Prática de manejo

Pastagens naturais

Pastagens cultivadas

Sim

Não

--

Sim

Não

--

Diferimento

67%

31%

2%

72%

28%

-

Roçada

82%

15%

3%

77%

23%

-

Queima

21%

79%

-

0%

100%

-

-- Não responderam.

DISCUSSÃO
No planalto catarinense, a vegetação ao início da colonização era compreendida
basicamente por pastagens naturais, que devido à vocação para pecuária, promoveu o
desenvolvimento regional e imprimiu as características da sociedade atual (PINTO et al., 2016).
Destaca-se que os pecuaristas entrevistados destinam boa parte da área da propriedade às
pastagens, que além das pastagens naturais, utilizam uma grande diversidade de espécies
cultivadas, estivais e hibernais, de ciclo anual e perene. A grande possibilidade de uso de
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pastagens associado a boas práticas de manejo possibilita aos pecuaristas aportes em produção
animal, com redução na estacionalidade da produção forrageira e manutenção dos níveis
nutricionais adequados aos rebanhos. Isso oportuniza taxas de lotações elevadas, maiores do
que a pecuária tradicional (PINTO et al., 2016). É importante destacar também que a
sustentabilidade da produção animal baseada em pastagens depende da diversificação,
promovendo assim a prestação de serviços ecossistêmicos, como por exemplo a mitigação de
gases do efeito estufa, além da conservação de recursos como a água e o solo (SANDERSON
et al., 2013).

CONCLUSÃO
Pecuaristas associados à cooperativa tem a produção animal baseada em pastagens, com
amplo uso de espécies cultivadas a complementar as pastagens naturais, além de promover boas
práticas de manejo, o que favorece o desenvolvimento sustentável da atividade.
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RESUMO
No planalto catarinense as formações campestres entremeiam-se com as Matas de Araucária e
têm sido utilizadas por pecuaristas desde o início da colonização. O objetivo deste estudo foi
diagnosticar os sistemas produtivos da pecuária de corte associados a uma cooperativa do
Planalto Sul Catarinense. Um questionário semiestruturado foi elaborado por meio da
ferramenta Google Forms® com o qual entrevistou-se 39 pecuaristas. Foi realizada análise
descritiva dos dados por meio do programa R. Verificou-se que a maioria dos pecuaristas
trabalha no sistema de ciclo completo, com propriedades em média de 238 ha e baixo controle
dos índices zootécnicos. Destaca-se o uso de raças britânicas e, para os que utilizam estação de
monta, esta se concentra entre os meses de novembro a janeiro. A taxa de lotação é
relativamente constante ao longo do ano, proporcionada pelo uso de pastagens associado a
suplementação. A atividade pecuária na região está em pleno processo de aperfeiçoamento,
porém, com características que demonstram a influência do sistema de produção tradicional.
Palavras-chave: Criação de bovinos, manejo do rebanho, sistema produtivo

CHARACTERIZATION OF THE BEEF CATTLE PRODUCTION SYSTEMS IN THE
SANTA CATARINA PLATEAU, IN SEARCH OF SUSTAINABILITY

ABSTRACT
In the Santa Catarina plateau the natural pastures intersect with the Araucária woods and have
been used by cattle ranchers since the beginning of colonization. The objective of this study
was to diagnose the productive systems of the cattle ranchers associated with a cooperative of
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Planalto Sul Catarinense. A semi-structured questionnaire was developed through the Google
Forms® tool with which 39 cattle ranchers were interviewed. A descriptive analysis of the data
was performed through the R program. It was verified that most cattle ranchers work in the
complete cycle system, with farmers on average of 238 ha and low control of zootechnical
indexes. The use of British breeds is highlighted and, for those who use the breeding season,
this is concentrated between the months of November to January. The stocking rate is relatively
constant throughout the year, provided using pastures associated with supplementation. The
livestock activity in the region is in the process of improvement, however, with characteristics
that demonstrate the influence of the traditional production system.
Keywords: Cattle breeding, herd management, productive system

INTRODUÇÃO
No Planalto Catarinense, o bioma Mata Atlântica é composto por formações campestres
entremeadas com matas de araucária, denominados de Campos de Altitude ou Campos de Cima
da Serra. Devido a este ambiente, a pecuária de corte se tornou uma vocação para a região,
desde o início da colonização a mais de 300 anos (PINTO et al., 2016). Percebe-se que são
escassas as ações de desenvolvimento da pecuária de corte da região frente às atividades que
vêm se destacando pelo uso de tecnologias, como por exemplo a soja, milho e pinus, o que têm
levado os produtores a abandonar a atividade de pecuária e optar por arrendar suas terras, ou
converter as áreas de pastagens naturais em plantios agroflorestais. Entretanto, na última
década, o aquecimento do mercado têm aumentado o consumo de carne vermelha, que
associado a remuneração dos preços pagos aos pecuaristas (CEPA, 2017), elevou a cadeia
produtiva da pecuária de corte para a sexta mais importante no estado em termos de valor bruto
de produção, movimentando R$1,4 bilhões, com um crescimento de 73,44% nos últimos cinco
anos.
Há a necessidade de atender um mercado aquecido cada vez mais exigente e, ao mesmo
tempo, buscar alternativas para a produção com eficiência econômica e conservação ambiental,
promovendo qualidade de vida dos pecuaristas. Entretanto, o pecuarista tradicional ainda
explora os sistemas produtivos com informações de manejo incipientes, com baixa eficiência
técnica e econômica. Isso levou a uma iniciativa visando aplicar tecnologias adaptadas às
propriedades tradicionais dedicadas à pecuária de corte, denominado “Projeto de
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desenvolvimento da pecuária de corte da serra catarinense” (PINTO et al., 2016). Um dos frutos
desse projeto foi a formalização de uma cooperativa, que hoje conta com mais de 40 cooperados
na região. O objetivo deste estudo foi caracterizar os sistemas produtivos, a composição dos
rebanhos e manejo utilizado por pecuaristas associados à cooperativa, com o intuito de
promover soluções para a sustentabilidade econômica e socioambiental dentro do escopo do
Projeto Nexus II (CNPq 441396/2017-8).

METODOLOGIA
Foi elaborado um questionário semiestruturado, por meio da ferramenta Google
Forms®, a partir de uma ampla discussão com especialistas da área. Foram entrevistados um
total de 39 produtores rurais, todos pecuaristas integrantes de uma cooperativa do Planalto Sul
Catarinense. A localização das propriedades está representada na Figura 1.
Figura 1 - Distribuição das propriedades participantes do estudo no Planalto Sul Catarinense.

As entrevistas foram presenciais na sede da Estação Experimental de Lages (EEL Epagri), entre os meses de maio a agosto de 2018, onde avaliadores treinados aplicaram o
questionário, com respostas voluntárias por parte dos entrevistados de acordo com o processo
CAAE:84969618.7.0000.5368 no Comitê de Ética. A partir do conhecimento e anotações das
propriedades, os pecuaristas responderam às perguntas com base na média dos últimos 3 anos
da atividade. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, com uso do programa
R (R CORE TEAM, 2017).
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RESULTADOS
A maioria dos produtores se autointitula pecuarista em sistema de ciclo completo
(Figura 2), sendo reduzido o número de pecuaristas mais especializados, que se dedicam a
apenas uma fase de criação. O tamanho médio das propriedades é de 238 ha. Ademais, 77%
dos pecuaristas fazem controle do rebanho, porém, apenas 46% realizam algum tipo de controle
de índices zootécnico.
Figura 2 - Sistema de produção adotado pelos pecuaristas associados à cooperativa.

Destaca-se o uso de raças de corte britânicas, em especial o Hereford, e com grande
participação também de Red Angus, Devon e Aberdeen Angus, além da raça continental
Charolês (Figura 3).

824

Figura 3 - Percentual das raças utilizadas pelos pecuaristas associados à cooperativa.

Apenas 13 pecuaristas adotam estação de monta, concentrando-se principalmente nos
meses de novembro, dezembro e janeiro (Figura 4).

Figura 4 - Frequência dos meses em que se concentra a estação de monta de pecuaristas
associados à cooperativa.

A taxa de lotação animal é relativamente constante ao longo do ano (Figura 5),
proporcionada principalmente pelo uso de pastagens associado à suplementação, em especial
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no período de terminação (Figura 6), levando-se em consideração que a demanda da cooperativa
é constante ao longo do ano.
Figura 5 - Taxa de lotação média, da estação fria e quente das áreas utilizadas por pecuaristas
associados à cooperativa.

Figura 6 - O sistema de terminação de pecuaristas associados à cooperativa.

DISCUSSÃO
O fato da maioria dos pecuaristas ainda trabalhar com o sistema de ciclo completo
demonstra a forte influência da pecuária de corte tradicional. Vale destacar também que o
tamanho médio das propriedades é reduzido para os padrões da região, o que reforça a
necessidade do controle dos índices zootécnicos para se obter maior eficiência produtiva. De
acordo com Waquil et al. (2016), a pecuária tradicional busca a subsistência por meio da
otimização dos recursos da propriedade, o que de certa forma, pode-se fazer alusão às categorias
animais geradas no próprio rebanho. Por outro lado, a especialização da produção em uma etapa
da produção, como por exemplo a terminação, traz maior eficiência aos sistemas produtivos,
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demonstrando ser um caminho natural da evolução das propriedades ligadas à cooperativa, pois
reduz a complexidade do sistema e potencializa os lucros da atividade.
Como um dos focos da cooperativa é a terminação de bovinos de raças britânicas, os
pecuaristas buscaram incorporar esse material genético especializado, o que promove ganhos
em precocidade, acabamento de carcaça e qualidade da carne, favorecendo a competitividade
perante o mercado. Destaca-se que, além das pastagens naturais, a região tem a possibilidade
de cultivar tanto espécies de crescimento hibernal quanto estival, ou seja, possui vocação para
a pecuária devido em grande parte aos recursos forrageiros disponíveis (PINTO et al., 2016).
Esse cenário, aliado a estratégias de suplementação a pasto, favorece a manutenção de uma
carga animal elevada quando comparada com a pecuária tradicional, além de ser relativamente
constante ao longo do ano, o que traz regularidade na oferta de carne para o mercado
consumidor. Além disso, a estação de monta concentra-se nos meses de novembro a janeiro, o
que demonstra uma adaptação da estratégia de produção ao ambiente, concentrando os partos
na primavera, época em que há maior disponibilidade de pasto de qualidade para as matrizes de
cria da região.

CONCLUSÃO
A atividade pecuária desenvolvida por associados à cooperativa está em pleno processo
de aperfeiçoamento, porém, sofre influência do sistema de produção tradicional, principalmente
em relação ao sistema de produção adotado e ao baixo controle dos índices zootécnicos.
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RESUMO
Um dos principais fungos causadores de perdas pós-colheita em maçãs é o Penicillium
expansum. Uma alternativa para a redução de perdas pós-colheita por podridões pode ser o uso
de películas comestíveis juntamente com óleos essenciais. O objetivo deste trabalho foi avaliar
o efeito da cera de carnaúba (25%) em associação ao uso de os óleos essenciais (200 μL L-1 e
400 μL L-1) de canela (Cinnamomum zeylacium), citronela (Cymbopogon winterianus) e cravoda-índia (Syzigium aromaticum), na redução de podridões pós-colheita em maçãs ‘Fuji’. Após
a colheita os frutos permaneceram em armazenamento refrigerado (0 ± 0,5ºC / UR de 90±5%)
por 5 meses, quando então foram aplicados os tratamentos. Cada tratamento foi constituído de
4 repetições de 10 frutos que foram inoculados com Penicillium expansum (duas lesões por
fruto, em lados opostos) onde permaneceram em condição ambiente (23±0,5°C/UR de 80±2%).
A cera de carnaúba (25%) associada com óleos essenciais de citronela (200 µL L-1 e 400 µL L1

) e cravo-da-Índia (200 µL L-1 e 400 µL L-1) reduziu a severidade de podridão por Penicillium

expansum.
Palavras-chave: películas comestíveis, Malus domestica, mofo-azul

CARNAUBA WAX WITH ESSENTIAL OILS USED IN POST-STORAGE REDUCE
ROT BY PENICILLIUM EXPANSUM LINK. IN 'FUJI' APPLES

ABSTRACT
Penicillium expansum is one of the main fungi that causes postharvest losses in apples. Edible
films with essential oils is an alternative to reduce rot postharvest losses. The objective of this
work was to evaluate the effect of carnauba wax (25%) in association with essential oils (200
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μL L-1 and 400 μL L-1) of cinnamon (Cinnamomum zeylacium), citronella (Cymbopogon
winterianus), and Indian clove (Syzigium aromaticum) on the postharvest rot of 'Fuji' apples.
Fruit kept under cold storage (0±0.5ºC/90 ±5% RH) for 5 months. After cold storage, treatments
were applied by spraying. Each treatment consisted of 4 replicates of 10 fruits that were
inoculated with Penicillium expansum (fruit lesions on opposite sides) where they remained in
the environment conditions (23±0.5°C/UR of 80±2%). The carnauba wax associated with
citronella (200 μL L-1 and 400 μL L-1) and Indian colve (200 μL L-1 and 400 μL L-1) essential
oils reduced the severity of rot by Penicillium expansum.
Keywords: edible films, Malus domestica, blue mold.

INTRODUÇÃO
A cultura da maçã é uma das principais frutíferas produzidas no estado de Santa Catarina
e dessa forma se tornando uma das principais culturas do Sul do Brasil. As perdas pós-colheita
têm contribuído significativamente para a redução da produção e do fornecimento de alimentos
à população, sendo o volume de perdas estimado em 10 milhões de toneladas ao ano,
correspondendo a mais de 40% nos países em desenvolvimento (FAO, 2011).
O manejo para a redução das perdas causadas por doenças em pós-colheita inclui
práticas como proteção adequada das macieiras no pomar, colheita cuidadosa e na época
recomendada e utilização de desinfetantes, como hipoclorito de sódio, para higienização das
embalagens, instalações e água de processamento dos frutos (VALDEBENITO-SANHUEZA;
BETTI, 2005). Em um estudo publicado recentemente, as perdas por podridão nas gôndolas
dos supermercados podem variar de 5 a 20% para a cultivar Fuji (ARGENTA et al., 2015).
Dentre as podridões que acometem as maçãs durante e após o armazenamento, o mofo-azul,
causado pelo patógeno Penicillium expansum Link, apresenta grande importância.
O fungo Penicillium expansum Link apresenta como característica a produção de
conídios em conidióforos ramificados. Os sintomas característicos desta doença são podridões
aquosa, mole, deprimida, profunda, com margens internas e externas bem definidas. Em
condições de alta umidade, desenvolvem-se sobre a área afetada pequenas massas brancas e
azuis constituídas de micélio e esporos do fungo. A podridão é de desenvolvimento rápido e os
tecidos afetados podem ser destacados facilmente dos frutos (VALDEBENITO-SANHUEZA;
BETTI, 2005).
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A cera de carnaúba é um produto natural extraído da carnaubeira (Copernifera cerifera),
espécie natural do nordeste brasileiro, e tem sido aplicada sobre frutos e hortaliças desde a
década de 1930 com o propósito de minimizar a perda de umidade, reduzir a abrasão da
superfície do fruto durante o seu manuseio, melhorar a integridade mecânica e controlar a
composição gasosa interna dos frutos (LIN; ZHAO, 2007). A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) permite a adição de cera de carnaúba em embalagens destinadas a entrar
em contato com alimentos ou matérias primas para alimentos através da resolução nº 123, de
19 de junho de 2001(BRASIL, 2001).
Os óleos essenciais são substâncias líquidas, oleosas, voláteis, naturais, com forte
aroma, quase sempre agradável, e, além disso, são metabólitos secundários formados por
plantas aromáticas (BAKKALI et al., 2008). Vários órgãos das plantas podem sintetizar óleos
essenciais, por exemplo, gemas, flores, folhas, caules, sementes, frutos, raízes, tronco ou casca
de árvores e são armazenados em células secretoras, cavidades, canais, células epidérmicas ou
tricomas glandulares (ANGIONI et al., 2006). O efeito dos óleos essenciais e extratos vegetais
no controle de doenças em plantas pode estar relacionado a elicitação de resistência, bem como
pode ser devido as propriedades antimicrobianas e fungistáticas dos compostos existentes
(BONALDO et al., 2004; RODRIGUES et al., 2007).
O objetivo foi avaliar o efeito da cera de carnaúba em associação ao uso de os óleos
essenciais de canela (Cinnamomum zeylacium), citronela (Cymbopogon winterianus) e cravoda-índia (Syzigium aromaticum), na redução de podridões pós-colheita em maçãs ‘Fuji’.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado com maçãs (Malus domestica) ‘Fuji’, na safra 2017/2018
produzidas em pomar comercial localizado no município de Vacaria, RS (50°42' W; 28°33' S;
955 m de altitude).
Após a colheita, os frutos permaneceram em armazenamento refrigerado (0±0,5ºC/UR
de 90±5%) por 5 meses, depois desse período foram aplicados os tratamentos, que foram
compostos de controle, cera de carnaúba (25%) e cera de carnaúba associada com óleos
essenciais de canela (Cinnamomum zeylacium), citronela (Cymbopogon winterianus) e cravoda-índia (Caryophillus aromaticum), nas doses de 200 μL L-1 e 400 μL L-1. A aplicação no fruto
foi por aspersão, sendo cada tratamento constituído de 4 repetições de 10 frutos, que foram
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inoculados com Penicillium expansum (duas lesões por fruto, em regiões opostas). Os frutos
permaneceram em condições ambiente (23±0,5°C/UR de 80±2%). Diariamente foram
realizadas as avaliações de severidade de podridão, com auxílio de uma régua milimetrada foi
avaliado o diâmetro das lesões de mofo-azul. O diâmetro de lesão foi avaliado, nos frutos
inoculados com P. expansum, durante 4 dias após o desenvolvimento da infecção.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Os dados
qualitativos foram submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos compara pelo
teste de Tukey (p<0,05), com o auxílio do programa SAS (SAS Institute, 2002).

RESULTADOS
Somente no quarto dia de avaliação houve diferença entre tratamentos, quando os
tratamentos com cera de carnaúba + citronela e cera de carnaúba + cravo-da-índia, independente
da dose do óleo utilizada, apresentaram menores valores de severidade de podridões nos frutos
inoculados com P. expansum. Houve redução de 10 a 13% no diâmetro das lesões em relação
ao tratamento controle (Tabela 1). O uso de cera de carnaúba isoladamente apresentou
resultados intermediários entre o controle e os melhores tratamentos, apresentando no quarto
dia de avaliação uma redução de 6% no diâmetro das lesões, em relação ao controle (Tabela 1).
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Tabela 1. Severidade de podridão por Penicillium expansum em maçãs ‘Fuji’ inoculadas em
resposta a aplicação pós-armazenamento de cera de carnaúba na concentração de 25% e cera
de carnaúba com óleos essenciais de citronela, canela e cravo-da-índia na concentração de 200
µL L-1 e 400 µL L-1 permanecendo por 7 dias em condições ambiente (temperatura de
23±2°C/UR de 75±5%).
Percentual
Severidade podridão (cm)
de
Dia
redução
nas lesões
Tratamentos
4
5
6
7
no 4º dia
ns
ns
ns
Controle
1,2
1,8
2,5
3,1 A
2,9
6
Cera de carnaúba
0,9
1,7
2,3
ABC
-1
Cera de carnaúba + Citronela 200 µL L
1,1
1,7
2,3
2,7 C
13
Cera de carnaúba + Cravo-da-índia 200 µL
10
-1
L
0,9
1,7
2,3
2,8 BC
2,9
6
Cera de carnaúba + Canela 200 µL L-1
1,1
1,8
2,4
ABC
10
Cera de carnaúba + Citronela 400 µL L-1
1,0
1,7
2,3
2,8 B
-1
Cera de carnaúba + Canela 400 µL L
1,1
1,8
2,5
3,0 AB
3
Cera de carbapuba + Cravo-da-índia 400
10
µL L-1
1,1
1,8
2,4
2,8 B
CV (%)
7,77 4,94
4,26
3,16
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
ns: não significativo (p>0,05).

DISCUSSÃO
Alguns autores relatam que a característica lipofílica dos óleos essenciais permite a
expansão da membrana plasmática das células microbianas, aumento da fluidez e
permeabilidade de membrana, inibição da respiração celular, alteração do processo de
transporte de íons e extravasamento de conteúdos celulares (KHAN et al., 2010; FADLI et al.,
2012). Há evidencias de que o efeito dos óleos essenciais é dependente da composição do óleo
essencial, dose, espécie microbiana, tempo e forma de tratamento (imersão ou volatilização)
(WANG et al., 2012).
A cera pode atuar na qualidade do fruto aumentando sua conservação. De acordo com
Jacomino (2003), a utilização de ceras à base de carnaúba é uma alternativa para ampliar o
tempo de conservação de goiabas ‘Pedro Sato’ em condição ambiente, pois retarda o
amadurecimento e reduz a incidência de podridões e a perda de massa.
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CONCLUSÃO
A cera de carnaúba na concentração de 25% associada com óleos essenciais de citronela
(200 µL L-1 e 400 µL L-1 ) e cravo-da-índia (200 µL L-1 e 400 µL L-1) reduz a severidade de
podridão por Penicillium expansum em maçãs ‘Fuji’ após o armazenamento.
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RESUMO
A determinação taxonômica das Myrtaceae nativas, em nível específico, é bastante complexa,
tornando frequente inúmeras publicações com elevados táxons indeterminados, principalmente,
em levantamentos florísticos. Assim, objetivou-se elaborar uma chave interativa de múltiplas
entradas, para a identificação das Myrtaceae da bacia do rio Caveiras. Para a elaboração da
chave interativa, os caracteres previamente selecionados foram lançados em uma versão livre
do Programa Lucid® 3.3. O programa permite trabalhar em duas interfaces para a construção
da chave, o “Lucid® Builder”, que armazena os dados referentes às entidades e aos caracteres
morfológicos e o “Lucid® Player”, que gera a chave. Para a construção da chave deve-se ter
em mãos uma lista de caracteres e estados de caracteres, estes são denominados pelo programa
de “features” e “states”, juntamente com uma lista de espécies “entities”. Estas informações
geraram uma matriz de dados onde foi realizada a relação entre as espécies e suas respectivas
características. Foram amostradas 24 espécies pertencentes a 11 gêneros, sendo estas
pertencentes as subtribos Eugeniinae, Myrciinae e Myrtinae. A chave desenvolvida é uma
ferramenta que contribui com as pesquisas relacionadas à taxonomia de espécies vegetais,
principalmente, para o crescimento no uso de novas tecnologias e softwares que venham a
facilitar as identificações tornando as mesmas rápidas e dinâmicas.
Palavras-chave: Botânica, Eugeniinae, Myrciinae.
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INTERACTIVE KEY OF MULTIPLE ENTRIES FOR MYRTACEAE OF THE
CAVEIRAS RIVER BASIN IDENTIFICATION

ABSTRACT
Native Myrtaceae taxonomic determination at a specific level is quite complex, in this way it is
frequent to observe innumerable publications with high indeterminate taxa, mainly in floristic
surveys. Thus, the aim of this work was to develop an interactive multi-entry key for the
identification of Myrtaceae in the Caveiras river basin. For the preparation of the interactive
key, the previously selected characters were released in a free version of the Lucid® 3.3
Program. he program allows to work in two interfaces for the construction of the key, the
"Lucid® Builder", that stores the data referring to the entities and the morphological characters
and the "Lucid® Player", that generates the key. To construct the key, one must have a list of
characters and character states, these are called by the "features" and "states" program, along
with a list of "entities" species. This information generated a matrix of data where the relation
between the species and their respective characteristics was realized. Twenty - four species
belonging to 11 genera were sampled, being these subtribes Eugeniinae, Myrciinae and
Myrtinae. The developed key is a tool that contributes to the research related to the taxonomy
of plant species, mainly for the growth in the use of new technologies and software that will
facilitate the identifications making them fast and dynamic.
Keywords: Botany, Eugeniinae, Myrciinae.

INTRODUÇÃO
As Myrtaceae nativas do Brasil pertencem à tribo Myrteae, que apresenta três subtribos
Eugeniinae, Myrciinae e Myrtinae (WILSON et al., 2005). A determinação taxonômica desta
família em nível específico é bastante complexa, desta forma é frequente observar inúmeras
publicações com elevados táxons indeterminados, principalmente, em levantamentos florísticos
(KAWASAKI, 1989; BARROSO, 1994).
Desta maneira existe a necessidade de novas tecnologias para melhorar o conhecimento
da biologia de cada local, como a elaboração de chaves de identificação que podem ser
divulgadas para o conhecimento do público alvo (KRESS & KRUPNICK, 2006). As chaves
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convencionais (dicotômicas) são as principais ferramentas utilizadas para auxiliar na
identificação seja de espécimes vegetais ou animais.
Para Brach & Song (2005), uma das dificuldades de trabalhar com chaves dicotômicas
é quando um dos caracteres não estiver presente ou for de difícil visualização, sob estas
condições esse tipo de chave se torna difícil ou impossível de ser utilizada. Assim, as chaves
interativas vêm cada vez mais ganhando espaço, já que as mesmas consistem de um programa
computacional interativo e de fácil utilização, onde, o autor insere apenas as features e states
ou seja, os caracteres e estados de caracteres. Geralmente estes são armazenados em uma matriz
de caracteres por táxon (DALLWITZ et al, 2000).
Atualmente existe uma gama de programas que podem ser utilizados para a elaboração
de chaves interativas, como ActKey (BRACH & SONG, 2005). O Description Language for
Taxonomy (Delta), e o Programa Lucid®.
De acordo com exposto, objetivou-se elaborar uma chave interativa de múltiplas
entradas, para a identificação de 24 espécies pertencentes a família Myrtaceae da bacia do rio
Caveiras, Planalto Sul Catarinense, Brasil.

METODOLOGIA
A amostragem das Myrtaceae foi realizada em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista
Montana e Alto-Montana, de três municípios (Lages, São José do Cerrito e Urupema – Bacia
do Rio Caveiras), Planalto Sul Catarinense. O material utilizado foi proveniente da amostragem
florística e a partir de exemplares pertencentes à coleção do herbário Lages da Universidade do
Estado de Santa Catarina – LUSC.
A lista de caracteres e estados de caracteres morfológicos vegetativos foi obtida por
análise de, pelo menos, três espécimes representantes de cada espécie, com auxílio de
estereomicroscópio e glossário morfológico botânico, complementadas com caracteres úteis
para identificação de gêneros e espécies da família, descritos na literatura.
Para a elaboração da chave interativa, os caracteres previamente selecionados foram
lançados

em

uma

versão

livre

do

Programa

Lucid®

3.3,

(disponível

em:

http://www.lucidcentral.org), desenvolvido por pesquisadores do “Centre for Pest Information
Technology and Transfer” (CPITT) da Universidade de Queensland, Austrália, com objetivo
de auxiliar os usuários na identificação de qualquer tipo de organismo, objeto inanimado ou
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situação. Atualmente há a versão 3.3 que é gratuita e outras que são pagas como 3.4, 3.5 em
diante, todas estas são compatíveis com diferentes sistemas operacionais Windows
98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista, OSX, Linux, e Solaris.
O programa permite trabalhar em duas interfaces para a construção da chave, o “Lucid®
Builder”, que armazena os dados referentes às entidades e aos caracteres morfológicos e o
“Lucid® Player”, que gera a chave propriamente dita, porém, para que estes possam ser
executados é necessário possuir o programa “Java Virtual Machine”. Este permite que
caracteres botânicos sejam marcados livremente de forma não sequencial, assim eliminando as
espécies que não atendem aos critérios selecionados para a identificação.
Na Figura 01 pode ser observada a lista de caracteres a ser utilizada de acordo com cada
espécie, esta pode ser feita com sete diferentes marcadores. Para a construção da chave devese ter em mãos uma lista de caracteres e estados de caracteres, estes são denominados pelo
programa de “features” e “states” (Figura 02), juntamente com uma lista de espécies “entities”.
Estas informações geraram uma matriz de dados onde foi realizada a relação entre as espécies
e suas respectivas características.

Figura 1. Lista contendo os sete tipos de marcadores que podem ser utilizados pelo programa Lucid®
Builder para a caracterização das espécies.
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Figura 2. (a) Tela principal do programa Lucid® Builder, (a) demonstração de os caracteres e estados
de caracteres “features e states”. (b) demonstração de “entities” ou seja, as espécies utilizadas para a
elaboração da chave.

RESULTADOS
Foram amostradas 24 espécies pertencentes a 11 gêneros, sendo estas pertencentes as
subtribos Eugeniinae: Eugenia pyriformis Cambess, E. pluriflora DC, E. uruguayensis
Cambess, Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand, M. pungens (O. Berg) D. Legrand,
Myrciaria delicatula (DC.) O. Berg, Siphoneugena reitzii D. Legrand; Myrciinae:
Calyptranthes concina DC, Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand, M. glaucescens
(Cambess.) D. Legrand e Kausel, M. myrcioides (Cambess.) O. Berg, M. oxysepala (Burret) D.
Legrand e Kausel, M.mesomischa (Burret) D. Legrand e Kausel, Myrcia oligantha O. Berg,
M.guianensis (Aubl.) DC, M. hatschbachii D. Legrand, M. hartwegiana (O. Berg) Kiaersk, M.
laruotteana Cambess, M. oblongata DC, M. palustris DC. e Myrtinae: Acca sellowiana (O.
Berg) Burret, Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Campomanesia xanthocarpa (Mart.)
O. Berg e Myrrhinium atropurpureum Schott.
Na Figura 3 pode ser observada uma porção da matriz contendo o nome das espécies e
suas respectivas características, com base nos itens de caracteres (features) e estados de
caracteres (states) utilizados para a elaboração desta chave interativa (Figura 3).
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Figura 3. Tela do Lucid Builder® referente a matriz de dados onde são estabelecidos os caracteres para
cada espécie.

DISCUSSÃO
Na versão livre do programa pode ser observado que não foram adicionados caracteres
quantitativos das espécies, pois o mesmo não permite e não apresenta capacidade de distinção
entre os valores já que o mesmo não possui todos os recursos e comandos, o que não ocorre nas
versões pagas do mesmo. Por este motivo utilizou-se apenas informações qualitativas. Na
versão paga também existe a possibilidade de criar subgrupos e assim hierarquizar os caracteres.
Quanto ao uso de imagens, a resolução das mesmas é muito baixa na versão gratuita,
dificultando assim a sua visualização, o que não ocorre nas versões pagas do programa.
A chave interativa de múltiplas entradas é simples de acessar, sendo que esta utiliza o
Programa Lucid Player® para a sua reprodução. Sua tela de operação é dividida em quatro
painéis (Figura 04), sendo estes: (a) Features Availables, onde se encontram os caracteres
disponíveis; (b) Features Chosen, mostram os caracteres selecionados para a descrição da
espécie; (c) Entities Remaining, os táxons que estão de acordo com os caracteres selecionados;
(d) Entities Discarded, onde ficam os táxons eliminados.
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Figura 4. Tela de operação da chave no “Lucid Player” mostrando seus quatro painéis: (a) Caracteres
Disponíveis; (b) Caracteres Selecionados; (c) Espécies Potenciais; e (d) Espécies descartadas. Nesse
caso a chave está funcionando no modo Filtered.

CONCLUSÃO
A chave desenvolvida se mostrou útil para a identificação, principalmente por se tratar
de um grupo bastante complexo em termos de taxonomia.
A chave produzida contribui com as pesquisas relacionadas à taxonomia de espécies
vegetais, principalmente, para o crescimento no uso de novas tecnologias e softwares que
venham a facilitar as identificações tornando as mesmas rápidas e dinâmicas.

REFERÊNCIAS
BARROSO, G.M. 1994. Myrtaceae do sudeste do brasil: espécies novas do gênero plinia linnaeus.
Napaea 10: 1-5.
DALLWITZ, M.J., PAINE, T.A. & ZURCHER, E.J. Principles of interactive keys. 2000 [Onwards]. <
http://delta-intkey.com/www/interactivekeys.htm >. Acessado em: 06/08/2015
KAWASAKI, M.L. 1989. Flora da serra do cipó, minas gerais: myrtaceae. Boletim de Botânica da
Universidade São Paulo 11: 121-170.
KRESS, W.J. & KRUPNICK, G.A. The future of Floras: new frameworks, new technologies, new uses.
Taxon, 55, 3, 579-580, 2006.
SOARES-SILVA, L.H. 2000. A família Myrtaceae - subtribos: myrciinae e eugeniinae na bacia
hidrográfica do rio tibagi, estado do paraná, brasil. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de
Campinas, Campinas.
SOBRAL, M.; SOUZA, M.C.; KOLLMANN, L.J.C.; AGUIAR, O. T.; ROCHELLE, A.L.C.;
ANTUNES, K.; Five new southeastern brazilian Myrtaceae. Journal of the Botanical Research Institute of
Texas 8(2). P. 497 – 510. 2014.
WILSON, P.G.; O’BRIEN, M.M.; HESLEWOOD, M. M. & QUINN, C.J. 2005. Relationships within
Myrtaceae sensu lato based on a matk phylogeny. Plant Systematics and Evolution 251: 3-19.

841

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E POTENCIAL DE USO DE UM SISTEMA
AGROFLORESTAL EM SANTA CATARINA
Leonardo Felipe Faedo¹*, Claudio Córdoba Correoso¹, Cezário Ferreira dos Santos Júnior¹,
Thábata Cristina Faxina¹, Mayara da Silva ¹, Pedro Boff ¹.
1

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil.

*Autor para correspondência: Br 282, km 25, Lages-SC. 49 9 91226470. Faedo.leonardo@gmail.com

RESUMO
O sistema agroflorestal possui grande importância ecológica dentro do ecossistema, estimado
através de abundâncias, frequências, dominâncias e o índice de valor de importância. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho foi levantar a composição florística de um SAF, no município
de Lages-SC, visando elencar a potencialidade de uso de suas espécies florestais. A área de
estudo possui 1,07 hectares e a área amostrada foi composta por 3 parcelas de 80 m2. Todos os
indivíduos florestais foram identificados e tiveram a altura e o diâmetro à altura do peito (DAP)
coletados, para posterior verificação dos parâmetros de densidade relativa (DR), frequência
relativa (FR), dominância relativa (DoR) e o índice de valor de importância (IVI). As espécies
foram classificadas de acordo com seu potencial de uso nas categorias alimentar, madeireira e
medicinal. Foram amostrados 75 indivíduos de 8 espécies diferentes. Todas as espécies
encontradas na área de estudo já foram catalogadas em inventários florísticos florestais na
região. A espécie Acca sellowiana foi a espécie com maior DoR, DR e IVI. Na área estudada
há o uso de espécies florestais nativas no sistema agroflorestal, onde os produtores locais
possuem opções de diversificação de renda.
Palavras-chave: Agroecologia, sustentabilidade, biodiversidade.

FLORISTIC COMPOSITION AND POTENTIAL OF USE OF AN
AGROFLORESTAL SYSTEM IN SANTA CATARINA STATE

ABSTRACT
The agroforestry system has great ecological importance within the ecosystem, estimated
through abundances, frequencies, dominance and the importance value index. Therefore, the
objective of this work was to raise the floristic composition of a SAF, in the municipality of
Lages-SC, aiming at listing the potential use of its forest species. The study area has 1.07
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hectares and the area sampled was composed of 3 plots of 80 m2. All forest individuals were
identified and had the height and diameter at the chest height (DAP) collected, for later
verification of the parameters of relative density (DR), relative frequency (FR), relative
dominance (DoR) and value index of importance (IVI). The species were classified according
to their potential use in the food, logging and medicinal categories. We sampled 75 individuals
from 8 different species. All species found in the study area have already been cataloged in
forest floristic inventories in the region. The specie Acca sellowiana was the species with higher
DoR, DR and IVI. In the studied area there is the use of native forest species in the agroforestry
system, where the local producers have options of income diversification.
Keywords: Agroecology, sustainability, biodiversity.

INTRODUÇÃO
O sistema agroflorestal (SAF), é o uso da terra onde espécies florestais são cultivadas
em consórcio com plantas herbáceas e/ou animais onde ocorre interações ecológicas entre os
organismos (YOUNG, 1991). Os mesmos podem ser adaptados às condições regionais,
baseadas em características ecológicas, socioeconômicas de cada região (VIEIRA et al., 2013).
As inter-relações deste sistema, são

compreendidas pela sua composição

fitossociológica (HACK et al., 2005). Isso é possível, utilizando índices específicos que
expressam a ocorrência das espécies, bem como sua importância ecológica dentro do
ecossistema, é o caso de abundâncias, frequências, dominâncias e o índice de valor de
importância.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi levantar a composição florística de um sistema
agroflorestal, no município de Lages na Serra Catarinense, visando elencar a potencialidade de
uso de suas espécies florestais.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em um sistema agroflorestal, com uma dimensão 1,07 hectares,
localizado na Estação Experimental da EPAGRI/Lages-SC. Além das espécies florestais,
espécies de gramíneas e animais domésticos ocupam o espaço de SAF.
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Tomou-se como unidade amostral, três parcelas permanentes de 8 m x 10 m (80 m2),
onde todos os indivíduos florestais foram inventariados, coletados dados de altura e diâmetro à
altura do peito (DAP) e classificados em nível de espécie.
Utilizou-se os parâmetros fitossociológicos, através da estrutura horizontal
(MARACAJÁ et al. 2003) como variáveis de densidade relativa (DR), frequência relativa (FR),
dominância relativa (DoR) e o índice de valor de importância (IVI), calculados no software
livre R. Ao final do levantamento florístico, realizou-se uma relação descritiva para as possíveis
utilizações das espécies encontradas na área.

RESULTADOS
A análise florística no sistema agroflorestal, nas três parcelas da amostragem permanente,
contabilizou-se 75 indivíduos, totalizando uma área de 240 m2, que permitiu gerar uma
estimativa de aproximadamente 3.125 indivíduos por hectare.
Foram contabilizadas oito espécies florestais na área amostral (Tabela 1). De acordo
com as informações obtidas no inventário, a espécie com maior índice de valor de importância
(IVI) com 52,32 foi a Acca sellowiana. Além disso, esta mesma espécie também apresentou as
maiores porcentagens de dominância relativa (DoR) e densidade relativa (DR), com 77,58%,
62,7%, respectivamente.
A dominância da Acca sellowiana, ocorre principalmente devido ao grande número de
indivíduos presentes no sistema agroflorestal. Em relação à frequência relativa, as espécies com
maior percentual foram Acca sellowiana, Lantana camara, Cedrela fissilis e Lithraea
molleoides, todas com 16,72%.
Com relação às espécies com menor IVI, encontra-se o Psidium cattleianum com 2,28
e ao mesmo tempo apresenta também a menor densidade relativa (1,3) e frequência relativa
(5,2) junto com a Araucaria angustifolia.

Tabela 1. Classificação botânica e indicadores fitossociológicos das espécies florestais
presentes em um SAF, Lages, SC, 2018.
Família

Espécie

Nome comum

Nº

FR

DoR

DR

IVI

Anacardiaceae

Lithraea brasiliensis

Bugre

4

16,72

4,64

5,30

8,90

Araucariaceae

Araucaria angustifolia

Araucária

3

5,52

6,00

4,00

5,18

Asteraceae

Gochnatia polymorpha

Cambará

7

16,72

*

9,3

8,69*
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Meliaceae

Cedrela fissilis

Cedro-brasileiro

9

16,72

5,78

12,00

11,50

Myrtaceae

Psidium cattleianum

Araçá

1

5,52

*

1,3

2,28*

Acca sellowiana

Goiaba-serrana

47

16,72

77,58

62,7

52,33

Proteaceae

Roupala brasiliensis

Carvalho-brasileiro

2

11,04

5,13

2,7

6,28

Winteraceae

Drymis brasiliensis

Casca d’anta

2

11,04

0,85

2,7

4,85

Legenda: FR: Frequência relativa, DoR: Dominância relativa, DR: Densidade relativa, IVI: Índice de valor de
importância. *por ter um DAP muito pequeno este índice não foi calculado. Para o cálculo do IVI nestas espécies
o DoR = 0.

As espécies foram classificadas de acordo com seu potencial de uso nas categorias
alimentar, madeireira e medicinal, conforme Tabela 2.

Tabela 2. Potencial de uso das espécies florestais presentes em um SAF, Lages, SC, 2018.
Potencial de uso

Espécie
Araucaria angustifolia A; Psidium cattleianum B; Acca sellowiana C.

Alimentar

Araucaria angustifolia D; Lithraea brasiliensis E; Gochnatia polymorpha F;
Medicinal

Cedrela fissilis G; Psidium cattleianum I; Acca sellowiana J; Roupala
brasiliensis K; Drymis brasiliensis L.

Madeireiro

Araucaria angustifolia A; Cedrela fissilis M; Roupala brasiliensis N.

Legenda: A: CLADERA-OLIVERA et al., 2005; B: FRANZON et al., 2009; C: ZHU, 2018; D: FREITAS et al.,
2009; E: PEDROSO et al., 2007; F: MOREIRA et al., 2000; G: LAGO et al., 2004; I: MEDINA et al., 2011; J:
WESTON, 2010; K: VIOLANTE, 2008; L: LAGO et al., 2010; M: DA COSTA NUNES et al., 2002; N:
DORIGON & POMICINSKI, 2014.

DISCUSSÃO
A utilização de espécies nativas em sistemas agroflorestais, é a mais adequada para
atender aos objetivos propostos de conservação ambiental e processos ecológicos (MELOTTO
et al., 2009).
Todas as espécies encontradas na área de estudo já foram catalogadas em inventários
florísticos florestais na região (AGUIAR et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2011).

CONCLUSÃO
A utilização de espécies florestais nativas no SAF, é ocorrente na área de estudo, sendo
um fator que colabora na manutenção dos serviços ecológicos. A utilização de SAF’s, permite
observar e redesenhar a utilidade das áreas urbanas obtendo melhor uso ecológico-social da
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terra. Com essa estratégia, o produtor local desfruta da possibilidade de incremento de renda
diversificada, além de auxiliar na conservação das espécies nativas.
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RESUMO
O valor nutritivo das pastagens é influenciado pela espécie forrageira, idade da planta,
fertilidade do solo e fatores ambientais. O objetivo foi determinar a composição nutricional das
pastagens perenes e anuais de clima estival e hibernal. Foram avaliadas as espécies anuais sorgo
forrageiro (Sorghum bicolor) e azevém (Lolium multiflorum) e, pastagens perenes de festuca
(Festuca arundinacea) e campo naturalizado (composto por diversas espécies). Foram
analisados os teores de matéria seca, matéria orgânica, fibra em detergente neutro, fibra em
detergente ácido, proteína bruta, nutrientes digestíveis totais e digestibilidade in vitro da matéria
orgânica, além da composição florística do campo naturalizado. O azevém anual apresentou
maior teor de proteína e digestibilidade e menor fração fibrosa em relação às demais forrageiras
(P<0,05). Para o campo naturalizado foram obtidos coeficientes de digestibilidade inferiores à
50% com prevalência do capim caninha

(Andropogon lateralis Nees). As diferenças

encontradas na composição nutricional indicam que conhecimento da composição nutricional
é fundamental para planejar as estratégias de alimentação de rebanhos bovino ou ovino, ao
longo do ano.
Palavras-chave: bromatologia, estival, hibernal

NUTRITIONAL COMPOSITION OF PERENNIAL AND ANNUAL PASTURES

ABSTRACT
The nutritive value of pastures is influenced by forage species, plant age, soil fertility and
environmental factors. The objective was to determinate the nutritional composition of
perennial and annual pastures of summer and winter climate. It was evaluated annual species,
sorghum (Sorghum bicolor) and ryegrass (Lolium multiflorum) and, perennial pastures of
festuca (Festuca arundinacea) and naturalized field (composed by several species). The levels
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of dry matter, organic matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, crude protein, total
digestible nutrients and in vitro digestibility of organic matter, as well as the floristic
composition of the naturalized field, were analyzed. The annual ryegrass presented higher
protein content and digestibility and lower fibrous fraction in relation to the other forages (P
<0.05). For the naturalized field, were obtained digestibility coefficients below 50% with
prevalence of caninha grass (Andropogon lateralis Nees). The differences found in the
nutritional composition indicate that knowledge of the nutritional composition is fundamental
to plan the feeding strategies of a bovine or ovine herd, throughout the year.
Keywords: bromatology, summer, winter

INTRODUÇÃO
As pastagens constituem a principal fonte de alimentação dos bovinos no Brasil,
predominando o sistema de produção extensivo. O sistema forrageiro deve atender, pelo maior
período possível a demanda nutricional dos animais, entretanto a produção de forragem em
pastagens não é uniforme ao longo do ano, em função da variação dos fatores ambientais, como
água, luz e temperatura, que promovem o crescimento vegetal (DA SILVA et al., 2008). A
região sul do Brasil situa-se numa zona de transição entre o clima tropical e temperado, com
verões quentes, invernos relativamente frios e sem estação seca. Além disso, a extrema variação
geológica e altitudinal determinam a diversidade de vegetações, constituindo um mosaico de
pastos, arbustos e diferentes tipos de florestas (LEITE, KLEIN,1990). O outono é a estação
mais desafiadora para a produção de pastagens, já que as forrageiras de verão não se
desenvolvem pela queda da temperatura e diminuição de luz ao dia e as de inverno ainda não
estão em pleno desenvolvimento vegetativo. Além da baixa produção de pastagem no outono,
os pastos de verão amadurecem, ficam com elevado teor de fibra não digestível, com menos
folhas e, por consequência, com baixos níveis de energia e proteína, o que limita o desempenho
animal e sua produção. Em consequência da estacionalidade da produção, as forrageiras não
fornecem quantidades suficientes de nutrientes para a produção máxima dos animais por curtos
períodos, sendo as principais limitações a baixa disponibilidade de forragem verde e o baixo
valor nutritivo em determinadas épocas do ano (EUCLIDES, 2002). Os sistemas de produção
na pecuária são complexos e diversificados, não havendo fórmulas e nem recomendações
únicas que possam ser largamente aplicadas por todo o Brasil. Além disso os requerimentos
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nutricionais dos animais sofrem variações em função de diversos fatores, como idade, estado
fisiológico, sexo, grupo genético, peso e escores corporais. Sendo assim é necessário a
elaboração de um planejamento forrageiro para atender a exigência nutricional dos animais ao
longo do ano. O objetivo desse estudo foi avaliar a composição nutricional das pastagens
perenes e anuais de clima estival e hibernal.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no ano de 2018 em áreas de pastagens localizadas na
Epagri/Estação Experimental de Lages (EEL), foram avaliadas espécies anuais de verão e
inverno, sorgo forrageiro (Sorghum bicolor) e azevém (Lolium multiflorum) respectivamente,
pastagens perenes de festuca (Festuca arundinacea) e campo naturalizado (composto por
diversas espécies). As áreas avaliadas foram adubadas com 200 kg ha-1 da fórmula comercial
NPK 05-25-25. Além de adubação de cobertura, à base de ureia, 150 kg de N ha -1, dividida
igualmente em duas aplicações. Para o cultivo das espécies anuais foi utilizada uma área de
quatro hectares. Inicialmente realizou-se a implantação do sorgo forrageiro através de plantio
convencional com densidade de sementes de 15 kg/ha. O ciclo de pastejo iniciou-se em janeiro,
quando o dossel forrageiro atingiu 50 cm de altura. A amostragem ocorreu entre 05 e 16 de
fevereiro quando a altura média da pastagem era de 99 cm. O encerramento do ciclo de pastejo
foi em 23 de abril. A partir desse momento iniciou-se a implantação de azevém anual, na mesma
área, com densidade de sementes de 25 kg/ha. O ciclo de pastejo iniciou-se em julho com altura
média do dossel forrageiro de 21 cm. A coleta de amostras ocorreu entre 17 de agosto e 12 de
setembro com altura média de 18 cm, o encerramento do ciclo produtivo ocorreu em dezembro
de 2018. As amostragens nas pastagens perenes foram realizadas no período do outono, em 23
de maio. A área para avaliação da festuca possuía 3 ha e, as amostragens foram realizadas com
altura do dossel forrageiro de 13 cm. O campo naturalizado estava localizado em uma área de
5 ha e permaneceu diferido (sem entrada de animais para pastejo) por 60 dias, a altura no
momento das amostragens era de 14 cm. Em função da variedade de espécies presentes no
campo naturalizado foi avaliada a composição florística. Foram distribuídos, de forma aleatória,
15 quadrados de 0,25m2 em toda área para determinação da contribuição percentual de cada
espécie, sobre a matéria seca disponível da pastagem, utilizando-se o método BOTANAL
(TOTHILL et al., 1978). Para determinação da composição nutricional, a amostragem das
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diferentes pastagens foi feita manualmente, com peso entre 400 a 600 gramas ao acaso, em todo
o piquete, simulando o pastejo animal (GARDNER,1986). As análises foram realizadas no
Laboratório de Nutrição Animal, pertencente à EEL. As amostras foram identificadas e levadas
em estufa com circulação forçada de ar a 55 ºC, por no mínimo 72 horas. Foram determinados
os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra
em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e nutrientes digestíveis totais (NDT) de acordo
com SILVA, QUEIROZ (2005) e digestibilidade in vitro da matéria orgânica (DIVMO),
segundo TILLEY, TERRY (1963). O delineamento experimental foi em blocos casualizados,
dois blocos para cada área de pastagem e quatro repetições por bloco. Para análise dos dados
utilizou-se a análise de variância (teste F) realizadas no programa estatístico R, as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey considerando 5% de significância.

RESULTADOS
Os nutrientes avaliados MO, PB, DIVMO, NDT, FDN e FDA foram significativamente
diferentes entre as forrageiras avaliadas (P<0,05; Tabela 1). O azevém apresentou composição
bromatológica superior com maiores teores de PB, DIVMO e NDT e menores teores de FDN e
FDA. O campo naturalizado apresentou DIVMO e NDT abaixo de 50% e, teores de MO, PB,
FDN e FDA semelhantes ao sorgo forrageiro.
Tabela 1 – Matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), Digestibilidade in vitro da matéria
orgânica (DIVMO), nutrientes digestíveis totais (NDT), fibra em detergente neutro (FDN) e
fibra em detergente ácido (FDA) das espécies forrageiras anuais sorgo forrageiro e azevém e,
das pastagens perenes campo naturalizado e festuca.
MO

PB

DIVMO

NDT

FDN

FDA

% da matéria seca
Sorgo forrageiro

93,2ab

8,7c

67,7b

63,0b

63,9ab

34,4a

Azevém

89,4c

26,4a

82,6a

73,8a

41,0c

22,3c

Festuca

92,2b

15,6b

57,8c

53,3c

60,4b

30,8b

Campo naturalizado

93,9a

9,7c

47,9d

44,9d

66,3a

33,3ab

0,9

12,7

3,8

3,6

4,4

5,9

Coeficiente de variação, %

Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si (Tukey 5% de significância).
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A composição florística do campo naturalizado apontou a presença de 28 espécies, com
predominância de capim caninha (Andropogon lateralis Nees; Figura 1). A estimativa de massa
de forragem total foi de 5.518,6 kg de MS/ha, o capim caninha correspondeu a 1.296,7 kg de
MS/ha. Para gênero Paspalum foram detectadas quatro espécies Paspalum urvillei Steud.,
Paspalum dilatatum Poir., Paspalum plicatulum Michx., Paspalum notatum Fluegge que
somados corresponderam a 38,74% da composição da pastagem.
Figura 1 – Composição florística do campo naturalizado localizado na Epagri-Estação
Experimental de Lages.

DISCUSSÃO
A sazonalidade da produção forrageira conduz frequentemente à sazonalidade da
produção animal. Por isso o planejamento forrageiro, considerando o valor nutritivo das
forrageiras, é importante para permitir adequado manejo alimentar de dietas. As gramíneas de
clima temperado, azevém e festuca, apresentaram maiores teores de proteína e menores teores
de FDN e FDA quando comparados ao sorgo. As diferenças do valor nutritivo entre forrageiras
pode ser atribuída às características de proporção e digestão dos tecidos vegetais. A maior parte
dos tecidos presentes na lâmina foliar das gramíneas de clima temperado são rapidamente
digeridos, enquanto nas espécies de clima tropical estes tecidos representam uma menor
proporção resultando em maiores teores de FDA e, consequentemente menor digestibilidade e
valor nutricional (PACIULLO, 2002). O valor nutricional do campo naturalizado foi inferior,
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quando comparado as demais forrageiras, com altos teores de FDN e FDA e menores taxas de
digestibilidade (DIVMO e NDT). A redução do valor nutricional, neste caso, está relacionada
ao diferimento da pastagem, essa prática consiste na retirada dos animais para promover um
descanso planejado da pastagem e formação de estoque de forragem para períodos críticos de
disponibilidade. Dessa forma no início do estádio vegetativo, o teor de PB e a DIVMO são
geralmente mais altos, à medida que as plantas amadurecem, ocorre redução do conteúdo
celular, espessamento e lignificação da parede celular; a fibra (FDN e FDA) aumenta e a
concentração dos componentes potencialmente digestíveis decresce (EUCLIDES et al. 1990;
LEITE, EUCLIDES, 1994). A composição florística do campo naturalizado apontou a presença
de espécies forrageiras de elevado valor nutricional como o Paspalum urvilei, Paspalum
dilatatum e Paspalum plicatum que são indicativos de adequado manejo na área, respeitando a
capacidade de suporte da pastagem (CASTILHOS et al., 2007).
A determinação da composição bromatológica das pastagens é o ponto inicial para
realização do planejamento nutricional do rebanho bovino ou ovino. A composição da pastagem
determinará quais estratégias, como suplementação e adequação na taxa de lotação, serão
necessárias para atingir o consumo e desempenho animal preconizados.

CONCLUSÃO
A composição bromatológica diferiu entre as forrageiras, sendo o azevém-anual com o
melhor valor nutricional. O conhecimento do valor nutricional de cada pastagem é necessário
para planejar a demanda alimentar do rebanho ao longo do ano.
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RESUMO
Neste estudo, a plataforma Illumina-MiSeq foi adotada para investigar a diversidade
microbiana de um ambiente de uma vinícola na formação e na transferência dos
microrganismos deteriorantes durante a microvinificação que ainda é pouco conhecida. Foram
coletadas amostras de fermentadores de bancada na Estação Experimental de Videira para
identificar a comunidade de leveduras e bactérias. Um total de 1.080.116 leituras de sequências
de alta qualidade dos espaçadores internos transcritos de fungos (ITS) e 10.818.20 do gene 16S
rRNA na região V3 e V4 de bactérias foram usadas para classificação taxonômica, revelando
dois filos fúngicos e cinco filos bacterianos. No nível do gênero, os fungos dominantes foram
Issatchenkia (75,64 %), Pichia (12,18 %) e Criptococcus (9,54 %) na tampa do fermentador de
inox, Saccharomyces (76,33 %) e Penicillium (11,93 %) na saída da torneira do fermentador.
O gênero das bactérias dominantes foram Kurthia (22,07%), Comamonas (13,80 %),
Acinetobacter (13,49 %), Pseudomonas (8,88%), Peptoclostridium (8,67 %), Bacteroides (7,46
%) e Escherichia (5,94%) na saída da torneira do fermentador. Concluindo, dada a importância
que a microbiota da superfície desempenha na condução de aspectos destas fermentações, a
vigilância de rotina pode tornar-se uma nova abordagem através do sequenciamento de alto
rendimento e identificação de microrganismos como S. cerevisiae e Wickerhamomyces
anomalus que podem contribuir para a qualidade, sabor e/ou deterioração do vinho.
Palavras-chave: fermentador de bancada, metagenômica, lote de produção de vinho
experimental
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MICROBIAL COMMUNITY OF MICROVINIFICATION IN PILOT SCALE

ABSTRACT
In this study, the Illumina-MiSeq platform was adopted to investigate the microbial diversity
of a winery environment in the formation in the transfer of the microorganisms that are
deteriorating in the course of microvinification, which is still little known. Samples were
collected from bench fermenters at the Experimental Station of Videira to identify the
community of yeasts and bacteria. A total of 1,080,116 high-quality sequence readings of the
internal fungal transcript spacer (ITS) and 10,818.20 of the 16S rRNA gene in the V3 and V4
regions of the bacteria was used for taxonomic classification, revealing two fungal phyla and
five bacterial phyla. At the genus level, the dominant fungi were Issatchenkia (75.64%), Pichia
(12.18%) and Cryptococcus (9.54%) on the lid of the stainless steel fermenter, Saccharomyces
(76.33%) and Penicillium 93%) at the fermenter tap outlet. The genus of the dominant bacteria
were Kurthia (22,07%), Comamonas (13,80 %), Acinetobacter (13,49%), Pseudomonas
(8,88%), Peptoclostridium (8,67 %), Bacteroides (7,46 %) and Escherichia (5.94%) at the
outlet of the stainless tank. In conclusion, given the importance of the microbiota of the surface
plays in driving aspects of these fermentations, routine monitoring to can become a new
approach the high throughput sequencing and identification of microorganisms such as S.
cerevisiae and Wickerhamomyces anomalus that can contribute to the quality, taste and/or
deterioration of the wine.
Keywords: bench fermenter, metagenomic, production batch of experimental wine

INTRODUÇÃO
O ambiente de uma vinícola modelo na formação da microbiota e na transferência dos
microrganismos deteriorantes do vinho é pouco compreendido. A “contaminação” microbiana
da vinícola parece ter um papel fundamental nas características organolépticas específicas do
produto final (ADAMS et al., 2013). O consórcio microbiano no vinho (CMV) pode ser
agrupado em espécies facilmente controladas, quando boas práticas de fabricação são aplicadas,
por exemplo as espécies pertencentes ao filo basidiomicetos. Outras espécies agrupadas no
(CMV) são as espécies deteriorantes do vinho, mesmo quando acredita-se que as boas práticas
de fabricação são aplicadas, como as leveduras formadoras de biofilme e sabores desagradáveis.
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Finalmente, as espécies responsáveis pela fermentação de açúcar como as espécies pertencentes
ao gênero Saccharomyces e conversão ácido málico como as espécies pertencentes ao gênero
Lactobacillus (BARATA et al., 2012,). A comunidade microbiota que habita todos os principais
equipamentos e suas superfícies foram investigados para rastrear o aspecto da microbiota
associada a este ambiente. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar a comunidade
de leveduras e bactérias associadas a superfícies de equipamentos usados para
microvinificações.

METODOLOGIA
As amostras foram coletadas com swab em cinco pontos da superfície dos
fermentadores de bancada para produção experimental de vinhos na Estação Experimental de
Videira, os swabs foram armazenados, refrigerados e enviados para o Laboratório. Para o
processamento das amostras foram feitas as extrações de DNA das regiões dos espaçadores
internos transcritos de fungos (ITS) e do gene 16S rRNA na região V3 e V4 de bactérias e
sequenciadas na plataforma Illumina Miseq de acordo com (BOKULICH et al., 2013). As
sequências foram agrupadas, então submetidas a classificação taxonômica comparando-as com
os Banco de dados de 16S rRNA (NeoRefdb, Microbioma da Neoprospecta Tecnologias,
Brasil)

e

regiões

dos

espaçadores

internos

transcritos

(ITS)

(Genbank

(http://www.ncbi.nlm.nih). As sequências com pelo menos 99 % de identidade no banco de
dados de referência foram taxonomicamente atribuídas.

RESULTADOS
O sequenciamento de Illumina Miseq geraram 1.080.116 sequências fúngicas e,
10.818.20 sequências bacterianas, ambas de alta qualidade, com pelo menos 99 % de
identidade. No entanto, a população fúngica em três pontos na superfície dos fermentadores
não foram detectados. No nível de gênero, 26 gêneros fúngicos foram detectados na saída da
torneira e tampa do fermentador, sendo que 13 gêneros de fungos tiveram sua abundância
relativa maior que 0,5 %. No nível do gênero, os fungos dominantes foram Issatchenkia (75,64
%), Pichia (12,18 %) e Criptococcus (9,54 %) na tampa do tanque inox, Saccharomyces (76,33
%) e Penicillium (11,93 %) na saída da torneira do fermentador. O gênero das bactérias
dominantes foram Kurthia (22,07%), Comamonas (13,80 %), Acinetobacter (13,49 %),
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Pseudomonas (8,88 %), Peptoclostridium (8,67 %), Bacteroides (7,46 %) e Escherichia (5,94
%) na saída da torneira do fermentador como observados na Figura 1.

Figura 1. Abundância relativa (%) e unidade taxonômica operacional (OTU) dos gêneros de
fungos (a) e bactérias (b) na saída da torneira do fermentador.
a

b

DISCUSSÃO
Neste estudo descrevemos a comunidade microbiana da superfície de fermentadores em
escala piloto para produção de vinhos experimental. Observarmos que a abundância relativa
permitiu gerar informações que do contrário poderiam permanecer ocultas quando do uso da
técnica microbiológica tradicional envolvendo cultivo, microscopia e caracterização
bioquímica, enfatizando principalmente na identificação de microrganismos que têm sido
associados com a deterioração do vinho. Enquanto a maioria destes estudos é suficientemente
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descritiva em termos de comunidade de leveduras, recentes estudos mostram as relações entre
as comunidades de bactérias e práticas agrícolas e seu manejo. No presente estudo foram
encontradas espécies dominantes como Saccharomyces (76.33 %), Issatchenkia (75,64 %) e
outras leveduras deteriorantes. Já foi constatado no estudo realizado por BOKULICH et al.,
(2013) que a comunidade de fungos dessas superfícies de equipamento eram, em grande parte,
compostas por S. cerevisiae (96%) e outras leveduras fermentativas, principalmente
Hanseniaspora uvarum, bem como Cryptococcus spp e fungos incluindo Aureobasidium
pullulans e Aspergillus spp. A ocorrência de espécies de bactérias associadas ao solo e o grupo
de enterobactérias como Escherichia coli (5,95%) esta de acordo com o estudo de
INTRANUOVO et al., (2016) que descreveram a ocorrência por bactérias aeróbicas não
relacionadas à fermentação, anterior a safra e vinificação, sendo que as superfícies da vinícola
estavam dominadas, principalmente pelos gêneros Pseudomonas, Comamonadaceae,
Flavobacterium, Enterobacteraceae, Brevundimonas e Bacillus. Consequentemente, pode-se
esperar que em cada superfície de equipamento desenvolva seu próprio nicho para uma
microbiota especializada no ambiente da vinícola.

CONCLUSÃO
Finalmente, o presente estudo demonstra a composição da comunidade de microbiana
difere consideravelmente entre as superfícies amostradas do fermentador. Nós observamos que
as comunidades de leveduras e bactérias apresentam espécies heterogêneas e ainda não
identificadas por técnicas microbiológicas convencionais. Consequentemente, pode-se esperar
que em cada superfície de equipamento desenvolva seu próprio nicho para uma microbiota
especializada no ambiente da vinícola devida a presença de matéria orgânica e microrganismos
formadores de biofilmes. A identificação de microrganismos como S. cerevisiae e
Wickerhamomyces anomalus que podem contribuir para a qualidade, sabor e/ou deterioração
do vinho.
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RESUMO
O plantio de lúpulo é recente no Brasil, portanto há um déficit de informações técnicas sobre o
manejo e propagação da cultura nas condições brasileiras. O experimento teve como objetivo
testar diferentes concentrações do fitorregulador enraizante ácido indol-3-butírico (AIB) na
propagação de miniestacas herbáceas de lúpulo (Humulus lupulus L.). O trabalho foi conduzido
em casa de vegetação, localizada no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages – SC. O material vegetal foi
coletado de plantas matrizes da cultivar Columbus em novembro de 2018. Os tratamentos foram
compostos por quatro concentrações de (AIB): 0.0, 1.000 ppm, 2.000 ppm e 3.000 ppm. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo cada
unidade experimental composta por 20 miniestacas. Foram analisadas as variáveis:
porcentagem de sobrevivência, número e comprimento de brotação e número e comprimento
da maior raiz por estaca. Os dados foram submetidos à análise de variância para verificação de
efeito e regressão polinomial para os dados quantitativos. Os resultados demonstraram que a
cultivar Columbus foi responsiva ao fitorregulador AIB, sendo verificada a melhor eficácia na
concentração de 2.000 ppm.
Palavras-chave: enraizamento, Humulus lupulus L., fitorregulador.
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CONCENTRATIONS OF INDOLEBUTYRIC ACID (AIB) IN THE VEGETATIVE
PROPAGATION OF HOP

ABSTRACT
Hop planting is recent in Brazil, so there is a lack of technical information on the management
and propagation of the crop under Brazilian conditions. The objective of the experiment was to
test different concentrations of indole-3-butyric acid (IBA) rooting phytoregulator in the
propagation of herbaceous minicuts of hops (Humulus lupulus L.). The work was conducted in
a greenhouse, located in the Agroveterinary Sciences Center of the State University (CAV) of
Santa Catarina (UDESC), Lages - SC. The plant material was collected from Columbus
seedlings in November 2018. The treatments were composed of four concentrations (AIB): 0.0,
1.000 ppm, 2.000 ppm and 3.000 ppm. The experimental design was completely randomized,
with four replications, each experimental unit consisting of 20 minicuttings. The following
variables were analyzed: percentage of survival, number and length of sprouting and number
and length of the highest root per cutting. Data were submitted to analysis of variance for effect
verification and polynomial regression for the quantitative data. The results showed that the
Columbus cultivar was responsive to the AIB phytoregulator, and the best efficacy was verified
at the 2.000 ppm concentration.
Keywords: rooting, Humulus lupulus L. fitorregulator.

INTRODUÇÃO
O lúpulo (Humulus lupulus L.) possui hábito de crescimento trepador, é uma planta
dióica, ou seja, o sexo separado em indivíduos distintos. É integrante fundamental na produção
de cerveja, confere à bebida sabor e aroma, atua como um conservante natural e auxilia na
formação da espuma. Para a produção de cerveja, somente são utilizadas as flores femininas,
porque a planta masculina têm apenas 10 a 15 glândulas secretoras de lupulina, enquanto as
plantas femininas possuem 10.000 ou mais glândulas (KNEEN 2003).
A produção de lúpulo concentra-se principalmente no hemisfério norte, sendo que
Estados Unidos e Alemanha produzem mais da metade do lúpulo colhido mundialmente
(USAhops, 2017; MENDES FAGHERAZZI; RUFATO, 2017). Na América do Sul o único
país com destaque na produção de lúpulo é a Argentina, com aproximadamente 164 hectares
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plantados, concentrados na província de Rio Negro (MENDES FAGHERAZZI; RUFATO,
2017). O cultivo de lúpulo no Brasil é considerado recente, todavia não há dados oficiais do
tamanho da área plantada, nem da produção brasileira, porém há relatos de produção em
diversos estados brasileiros, com exceção na região norte.
A propagação do lúpulo pode ser realizada por sementes, rizomas, estaquia e micro
propagação (MENDES FAGHERAZZI et al., 2018). A propagação por sementes se realiza com
objetivo de obter indivíduos destinados à seleção e melhoramento genético. Da semente nasce
plantas de ambos os sexos e com características genéticas variadas. Quando se deseja conservar
as características morfológicas da planta mãe a multiplicação se realiza por propagação
vegetativa. Esta técnica de propagação assexuada propicia a redução da fase juvenil da planta,
antecipando a produção, e permitindo a obtenção de plantas uniformes, com características
idênticas às da planta-mãe (FACHINELLO et al., 2005).
No sistema tradicional de produção de mudas por estaquia de lúpulo, tem sido
recomendada a utilização de estacas de 10 a 15 cm de comprimento, mantendo-se duas gemas
e seccionando as folhas pela metade, com objetivo de reduzir a transpiração. No entanto, uma
alternativa que precisa ser avaliada é a utilização da miniestaquia, que pode ser considerada
uma especialização da estaquia convencional. Basicamente consiste na utilização de brotações
de plantas propagadas pelo processo de estaquia, ou mudas produzidas por sementes
(ALFENAS et al., 2004), dispensando o rejuvenescimento in vitro (WENDLING et al., 2000).
O interesse na introdução da miniestaquia para diversas espécies se relaciona com a
diminuição do período de enraizamento e aclimatação, e principalmente na redução de
reguladores vegetais para indução do enraizamento (XAVIER et al., 2003; WENDLING et al.,
2005).
De acordo com Fachinello et al. (1995) as auxinas compõem o grupo de reguladores de
crescimento que apresentam o maior efeito na formação de raízes em estacas, pois possuem
ação na formação de raízes adventícias, na ativação das células do câmbio e na promoção do
crescimento das plantas.
Visando proporcionar maior qualidade e rapidez na produção de mudas de lúpulo,
testaram-se diferentes concentrações do fitorregulador a base de auxina, ácido indolbutírico
(AIB) na propagação de miniestacas herbáceas na cultivar Columbus.
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METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação localizada no Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina- CAV/UDESC, Lages – SC. O
material vegetal foi coletado de plantas matrizes da cultivar Columbus em novembro de 2018.
Os ramos coletados das plantas matrizes foram destacados e imediatamente acondicionados em
caixa de isopor, com papel jornal umedecido para posterior confecção do material.
As miniestacas herbáceas foram preparadas com 6 a 10 cm de comprimento e deixados
um par de folhas, com a área foliar reduzida pela metade (Figura 1). Os tratamentos foram
constituídos por quatro concentrações de ácido indolbutírico (AIB): 0.0 ppm, 1.000 ppm, 2.000
ppm e 3.000 ppm. Aproximadamente 3/4 das miniestacas foram submersas às diferentes
concentrações do fitorregulador, por um período de 5 segundos. Após, o material foi colocado
em bandejas de poliestireno de 53cm3, contendo substrato compostos por 50% turfa e 50%
casca de arroz. As miniestacas foram acondicionadas em casa de vegetação, com irrigação
intermitente, por micro aspersão. A irrigação foi no período de 08:00 às 17:00h, com duração
de 15 segundos, em intervalos de 30 minutos; a partir das 17:00 às 23:00h, a duração
permaneceu de 15 segundos, mas a cada 60 minutos; e das 23:00 às 08:00h foi durante 15
segundos, a cada 3 horas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com
quatro repetições, sendo cada unidade experimental composta por 20 miniestacas.
Aos 21 dias foram analisadas as variáveis: percentagem de sobrevivência; número e
comprimento de brotação; número e comprimento da maior raiz. Os dados foram submetidos à
análise de variância para verificação de efeito e regressão polinomial para dados quantitativos.

RESULTADOS
As concentrações do fitorregulador AIB não influenciaram na sobrevivência das
miniestacas da cultivar Columbus, apresentando 100% de pegamento e viabilidade, durante o
período do ensaio (Tabela 1).
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Tabela 1. Percentual de sobrevivência (%) de miniestacas de lúpulo, sob o efeito de
diferentes concentrações de AIB. Lages,SC.
Concentração (ppm)

Sobrevivência (%)

0.0

100,0

1.000

100,0

2.000

100,0

3.000

100,0

CV %

0,00

No Gráfico 1 para a variável comprimento e número de raízes, houve influencia da
concentração do fitorregulador AIB, sendo os resultados mais expressivos alcançados com
as concentrações de 2.000 ppm e 3.000 ppm.

Gráfico 1. Número e comprimento de raiz da cultivar Columbus, sob o efeito de diferentes
concentrações de AIB. Lages,SC.
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Para a variável comprimento e número de brotação, as concentrações do
fitorregulador AIB influenciaram nos resultados (Gráfico 2). O maior comprimento da
brotação da cultivar Columbus foi com 2.000 ppm, com a diminuição ou com o aumento
desta concentração, houve menor crescimento. Para o número de brotações os melhores
resultados foram atingidos com as concentrações de 2.000 e 3.000 ppm (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Comprimento e número de brotações da cultivar Columbus, sob o efeito de
diferentes concentrações de AIB. Lages,SC.

DISCUSSÃO
Para a variável percentagem de sobrevivência, não houve diferença estatística
(Tabela 1). O percentual de pegamento de estacas herbáceas de lúpulo está fortemente ligado
a qualidade do substrato que aos demais fatores, como foi demonstrado por Mendes
Fagerazzi et al., (2018).
No gráfico 1, observa-se que os tratamentos de 2.000 ppm e 3.000 ppm obtiveram os
maiores valores para número e comprimento da maior raiz. Segundo Costa & Costa (2003)
o controle do desenvolvimento de raízes adventícias é influenciado por fitorreguladores,
apresentando uma concentração ótima que pode variar entre espécies, populações ou clones,
algumas promovendo e outras inibindo o processo de enraizamento.
A altura da parte aérea é de fácil medição e, sempre foi utilizada com eficiência para
estimar o padrão de qualidade de mudas nos viveiros (CARNEIRO, 1995; GOMES, 2001;
CALDEIRA et al., 2000; CALDEIRA et al., 2008). No gráfico 2, o uso do AIB interferiu no
comprimento da parte aérea e número de brotações, provavelmente devido ter favorecido o
processo de emissão radicular e ter promovido o aumento no número de raízes. A maior
quantidade de raiz promove melhor absorção dos nutrientes e acelera o desenvolvimento da
estaca.
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CONCLUSÃO
A propagação do lúpulo via miniestaca herbácea é viável e uma alternativa
promissora, para agilizar o processo de produção de mudas de qualidade.
A concentração de 2.000 ppm do fitorregulador AIB é indicado para o enraizamento
e crescimento de miniestacas para a cultivar Columbus.
Ainda há carência de estudos que envolvam a utilização do fitorregulador AIB e de
concentrações na propagação de miniestacas de lúpulo, devido o cultivo no Brasil ser
recente, desta forma pesquisas com a cultura tem sido fundamental para iniciar a
compreensão de técnicas de manejo e aprimorar os métodos de propagação.
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RESUMO
Para a produção de cerveja são necessários quatro ingredientes básicos: água, malte, levedura
e lúpulo. O Brasil se destaca no mercado internacional por estar entre os cinco maiores
produtores de cerveja, porém para a elaboração desta bebida faz-se necessário importar 100%
de lúpulo, pois no Brasil a produção em escala comercial ainda é insuficiente para atender a
demanda. Referências quanto à importação brasileira de lúpulo ainda são insipientes. Esse
trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa econômica dos dados de importação de
lúpulo num período de dez anos de das seguintes especificações: “Sucos e extratos, de lúpulo”,
“Cones de lúpulo, triturados ou moídos, ou em pellets” e “Cones de lúpulo, frescos, secos, não
triturados, não moídos, etc”. Os dados foram tabulados com auxílio do programa Excel.
Verifica-se que na série histórica da presente pesquisa, houve um aumento de 34% do total de
lúpulo importado, e os maiores fornecedores mantiveram-se Estados Unidos e Alemanha.
Palavras-chave: cerveja, Humulus lupulus L.

CONSIDERATIONS ON THE BRAZILIAN IMPORTATION OF HOPS IN THE
PERIOD 2008-2018

ABSTRACT
For beer production four basic ingredients are needed: water, malt, yeast and hops. Brazil stands
out in the international market because it is among the five largest beer producers, but for the
elaboration of this drink it is necessary to import 100% of hops, because in Brazil commercialscale production is still insufficient to meet demand. References regarding the Brazilian import
of hops are still insipient. The aim of this study was to carry out an economical research on hop
import data over a period of 10 years, with the following specifications: "Hops and hop
extracts", "Hop cones, ground or ground, or pellets" and "Cones hops, fresh, dried, unmilled,
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unground, etc. " The data were tabulated using the Excel program. It is verified that in the
historical series of the present research, there was a 34% increase in the total of imported hops,
and the largest suppliers remained in the United States and Germany.
Keywords: beer, Humulus lupulus L.

INTRODUÇÃO
O lúpulo (Humulus lupulus L.) é uma planta dioica, perene, cultivada, principalmente,
em regiões temperadas. Atualmente o lúpulo é utilizado para fabricação de cerveja, apresenta
também valores farmacêutico, porém menos explorado.
Integrante fundamental na produção de cerveja, o lúpulo confere à bebida sabor e aroma,
atua como um conservante natural e auxilia na formação da espuma. De acordo com o Art.36
do Decreto Nº 6.871, de 4 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, que dispõe sobre a padronização, classificação, registro, inspeção, produção e
fiscalização de bebidas, a cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto
cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de
lúpulo (Brasil, 2009).
Segundo Rodrigues et al (2015) a planta de lúpulo necessita de quinze horas de
luminosidade por dia no período vegetativo, o que determina que as regiões produtoras estejam
situadas entre as latitudes 35° a 55° em ambos os hemisférios.
A produção de lúpulo concentra-se principalmente nos países dos Estados Unidos e
Alemanha produzem mais da metade do lúpulo colhido mundialmente (USAhops, 2017;
MENDES FAGHERAZZI; RUFATO, 2017). Na América do Sul o único país com destaque na
produção de lúpulo é a Argentina, com aproximadamente 164 hectares plantados, concentrados
na província de Rio Negro (MENDES FAGHERAZZI; RUFATO, 2018).
Mesmo não havendo as condições ideais de cultivo, segundo a literatura, o lúpulo já
vem sendo cultivado em terras brasileiras há alguns anos. Porém ainda não se tem dados oficiais
de produção e produtividade da cultura. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da
Cerveja a produção anual de cerveja entre 2011 e 2014 foi de 14,1 bilhões de litros,
correspondendo a 1,6% do PIB nacional. O aumento desta produção tem ligação direta com o
número de cervejarias registradas no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e
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Abastecimento, cresceu 91% nos últimos três anos, passando de 356 estabelecimentos em 2014
para 679 em 2017 (ABRACERVA, 2018).
Referências quanto à importação brasileira de lúpulo ainda são insipientes como fonte
bibliográfica brasileira. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo apresentar dados
sobre a importação brasileira, no período de 2008 a 2018, principais países fornecedores do
lúpulo a forma que o lúpulo é importado e o peso das importações no suprimento doméstico no
intuito de analisar a relevância dos valores e o comportamento dos mesmos.

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido através de consulta no site do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), num período de dez anos de importação das seguintes
especificações: “Sucos e extratos, de lúpulo”, “Cones de lúpulo, triturados ou moídos, ou em
pellets” e “Cones de lúpulo, frescos, secos, não triturados, não moídos, etc”. Os dados foram
tabulados com auxílio do programa Excel.

RESULTADOS
Observa-se nos resultados que a importação e o valor pago pelo lúpulo aumentaram
nesses anos de pesquisa, podendo ser observado nos gráficos 1,2 e 3.
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Gráfico 1. Importação de diferentes formas de lúpulo, em toneladas, no período de 2008-2018.
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Gráfico 2. Total das importações de 2008 a 2018 em toneladas e dólares.
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Gráfico 3. Total das importações de lúpulo em comparação com o total importado pela
Alemanha e Estados Unidos, de 2008 a 2018.
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DISCUSSÃO
Segundo o gráfico 1, o maior volume de importação é a forma “triturados, moídos ou
em pellet”, na série em estudo houve aumento de 34%, ou seja, aproximadamente 900 toneladas
no incremento de importação. O lúpulo “fresco, seco, não triturado, não moído” apresenta um
baixo volume de importação, apenas para os anos 2008 e 2015, obtiveram valores acima de seis
toneladas. Esta forma de apresentação de lúpulo está sujeito à oxidação muito rápida dos cones,
e ocorrendo a rápida degradação dos óleos essenciais e teores de alfa e beta ácidos, perdendo
assim o valor cervejeiro. Os principais constituintes químicos dos óleos essenciais segundo
King e Dickinson (2003) são os terpenos presentes no lúpulo que conferem fortes qualidades
sensoriais. No entanto, os terpenos são sensíveis à oxidação, que resultaria na perda da
qualidade sensorial da cerveja e poderia produzir produtos de oxidação que pode exibir
propriedades organolépticas desagradáveis. (SKOLD et. al., 2004).
O valor pago pela tonelada de lúpulo manteve-se na faixa de 16 mil dólares nessa série
histórica (Gráfico 2). No último ano, foi pago aproximadamente 55 milhões de dólares, num
total de 3.362 toneladas para suprir a demanda intera de lúpulo. Do total das importações, 1.455
toneladas vieram dos Estados Unidos e 1.771 toneladas da Alemanha (Gráfico 3). Esses países
sempre foram os maiores fornecedores de lúpulo para o Brasil. Os Estados Unidos e Alemanha
são os maiores produtores de lúpulo no mundo. Na safra de 2017 juntos esses países, colheram
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75% do total da produção mundial, ou seja, 83.000 toneladas das 109.254 toneladas de lúpulo
produzidos mundialmente (USAhops, 2017; MENDES FAGHERAZZI; RUFATO, 2017).

CONCLUSÃO
As importações de lúpulo aumentaram em dez anos, sendo os maiores fornecedores
Estados Unidos e Alemanha.
Mesmo não estando na latitude favorável para o cultivo de lúpulo, o Brasil pode investir
em pesquisa para viabilizar o plantio em terras brasileiras e ser autossuficiente na demanda
interna do lúpulo.
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RESUMO
Nos últimos anos a técnica de biofortificação agronômica via adubação tem ganhado espaço
nas pesquisas. Neste contexto, estudos indicam o potencial da erva-mate (Ilex paraguariensis
St. Hill.) em acumular elementos essenciais à saúde humana, como o Zn. Assim sendo, o
objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre doses crescentes de Zn via solo com o
crescimento e o teor de clorofila em plantas de erva-mate. O experimento foi conduzido em
casa de vegetação na UDESC-CAV, seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com
cinco doses de zinco (ZnSO4) (0, 25, 50, 75 e 100 mg kg-1) e sete repetições. Foram avaliados
o crescimento da planta e o teor de clorofila no quadrante superior e inferior das plantas, através
do medidor portátil de SPAD 502 (Konica Minolta®). Os dados foram submetidos a análise de
variância pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, seguida de análise de regressão. Os dados
indicam que as doses de Zn não alteraram o crescimento e o conteúdo de clorofila do primeiro
e segundo quadrante da planta. O modelo de regressão quadrática, apresentou relação entre as
doses e o conteúdo de clorofila observado no segundo quadrante (y = -0,002x2 + 0,3004x +
27,048, R² = 0,905). Contudo, os efeitos sobre o conteúdo de clorofila e o crescimento da planta
tendem a ser mais expressivos em doses de Zn maiores que 100 mg kg -1. O estudo comprova a
elevada capacidade da erva-mate em suportar altas concentração de Zn no solo, passível de
acumulação no tecido vegetal.
Palavras-chave: Biofortificação, índice SPAD, toxidez.
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INITIAL GROWTH OF Ilex paraguariensis St. Hill. PLANTS SUBJECTED TO
DIFFERENT CONCENTRATIONS OF ZINC IN SOIL

ABSTRACT
In the last years the technique of agronomic biofortification through fertilization has gained
ground in polls. In this context, studies indicate the potential of yerba-mate (Ilex paraguariensis
St. Hill.) to accumulate elements essential to human health, such as zinco (Zn). Therefore, the
objective of this study is to evaluate between increasing doses of Zn via soil with growth and
chlorophyll content in maté plants. The experiment was conducted under greenhouse conditions
in the UDESC-CAV, following a completely randomized design, with five doses of zinc
(ZnSO4) (0, 25, 50, 75 and 100 mg kg-1) and seven replicates. Were evaluated plant growth and
chlorophyll contente in the upper and lower quadrant of the plants, through the portable meter
of SPAD 502 (Konica Minolta®). Data were submitted to analysis of variance by the Tukey
test at 5% probability, followed by regression analysis. The data indicate that Zn doses did not
alter the growth and chlorophyll content of the first and second quadrant of the plant. The
quadratic regression model, presented a relationship between the doses and the chlorophyll
content observed in the second quadrante (y = -0.002x2 + 0.3004x + 27.048, R² = 0.905).
However, the effects on chlorophyll content and plant growth tend to be more expressive at
doses of Zn greater than 100 mg kg-1. The study confirms the high capacity of yerba mate to
withstand high concentrations of Zn in the soil, liable to accumulation in the plant tissue.
Key words: Biofortification, SPAD index, toxicity.

INTRODUÇÃO
A deficiência de zinco constitui um problema de saúde pública em diversos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, e o Brasil encontra-se entre esses países (PEDRAZA;
SALES, 2015). Uma das questões relacionadas a deficiência de Zn na nutrição humana é a
chamada “fome oculta”, ou seja, dietas extremamente pobres no elemento.
Uma das formas mais rápidas de melhorar a qualidade de alimentos e minimizar
deficiências de nutrientes, consiste na biofortificação agronômica, a qual se baseia
principalmente na adubação, priorizando adubos de maior solubilidade (CAKMAK, 2008).
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Diferentes órgãos das plantas seja, raízes, folhas e grãos podem ter seus teores de Zn
aumentados, através da prática de biofortificação agronômica (CAMBRAIA, 2015).
A seleção de plantas para programas de biofortificação está baseado em seu consumo
popular. Neste contexto o chimarrão é uma tradicional bebida consumida a quente na região sul
do Brasil. Segundo Ramalho et al. (1998) entre os minerais essenciais presente na infusão estão
o Ca, P, Fe e K, sendo que seus teores equivalem a 10,0; 6,0; 15,9 e 19,5% da ingestão diária
recomendada (IDR) para um adulto, respectivamente.
Na planta este o Zn faz parte de diversos ciclos bioquímicos. Dentre as quais pode
ocorrer substituir do Mg na molécula de clorofila (KÜPPER et al., 1998), interferindo na
capacidade fotossintética das plantas. Contudo, teores muito elevados de Zn no solo podem
causar toxidez a grande maioria das plantas, reduzindo severamente o crescimento, e sintomas
como clorose e atrofia foliar (CUNHA et al., 2008). Dentre as formas disponíveis para
identificar a influência do Zn no desenvolvimento da planta é a avaliação do crescimento e
leitura do conteúdo de clorofila, pelo o equipamento (SPAD-502) (AMARANTE et al., 2009).
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a relação entre doses
crescentes de Zn via solo com o crescimento e o teor de clorofila em plantas de erva-mate,
visando seu potencial de biofortificação.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Departamento de Solos e
Recursos Naturais, localizado no Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC-CAV).
Foram utilizados vasos com capacidade de 7 kg de solo caracterizado como Cambissolo
Háplico Distrófico Típico, corrigido segundo as recomendações da cultura. O delineamento
experimental utilizado é inteiramente casualizado, com cinco doses de zinco (0, 25, 50, 75 e
100 mg kg-) e sete repetições, totalizando 70 unidades experimentais. Sendo que cada unidade
experimental é constituída por um vaso com uma planta de erva-mate e suas respectivas doses
de Zn.
Após 45 dias do plantio, foi realizada a avaliação da altura e conteúdo de clorofila. A
altura de planta foi obtida pela medida da planta da base até a inserção de ultima folha no caule.
O conteúdo de clorofila das folhas das plantas também denominado índice SPAD (Soil Plant
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Analysis Development), foi avaliado com o auxílio do medidor portátil de clorofila SPAD 502
(Konica Minolta®), no quadrante inferior, ou seja, da parte mediana até a base, e no quadrante
superior, da parte mediana até o ápice folhar. Os dados foram então submetidos a análise de
variância pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, seguida de análise de regressão.

RESULTADOS
As doses de Zn, não alteraram significativamente a altura e no conteúdo de clorofila
(índice SPAD) do quadrante superior e inferior das plantas de erva-mate (Figura 1). Apenas o
índice SPAD do quadrante superior apresentou resposta quadrática com relação as doses de Zn
utilizadas (Figura 2), em que observa-se leve tendência na diminuição dos teores de clorofila
na maior dose (100 mg kg-1).
Embora não tenhamos observado diferença significativa no índice SPAD do quadrante
superior, a dose 75 mg kg-1 demonstra ser a dose máxima sem que haja prejuízo fisiológico para
a erva-mate. Contudo é visível a necessidade de testar doses mais elevadas que 100 mg kg -1.
FIGURA 1 – Boxplot e análise de regressão da altura (C) e valores de conteúdo de clorofila
das plantas (índice SPAD) do primeiro (A) e segundo (B) quadrante de erva-mate aos 45 dias
após o plantio, submetidas a doses crescentes de Zn.
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DISCUSSÃO
Embora os efeitos observados nas plantas de erva-mate aos 45 dias após o plantio não
tenham sido expressos no crescimento da planta (Figura 1). Contudo, a exposição a altas doses
de Zn na grande maioria das espécies vegetais provoca a redução severa do crescimento, clorose
e atrofia foliar (CUNHA et al., 2008). Segundo King (1996), a toxidade de um elemento é
comprovada quando se observa a redução de 50 % do crescimento da planta, condição que não
foi observada neste trabalho, mesmo na dose máxima de 100 mg kg-1 de Zn (Figura 1).
No entanto, cabe salientar que a partir na dose 100 mg kg-1 de Zn as plantas de ervamate apresentaram redução da intensidade de verde das folhas do quadrante superior (Figura
2). Isso indica o inicio de uma condição de toxidez. Onde, teores de Zn acima do nível ótimo
para a planta, induzem a produção de espécies reativas de oxigênio, como superóxido (O 2-),
radicais hidroxila (OH-) e peróxido de hidrogênio (H2O2), que, ao interagirem com
componentes celulares, promovem danos oxidativos em ácidos nucleicos, proteínas, açúcares e
lipídios, levando ao estresse oxidativo em células e membranas (GADJEV et al., 2008).
A não alteração da intensidade de verde medida pelo índice SPAD na parte inferior da
planta pode estar associada à redistribuição do Zn. Embora este apresente baixa mobilidade no
floema, em altas concentração a mobilidade é aumentada, e a translocação para partes em
desenvolvimento é mais intensa (MARSCHNER, 1995).

CONCLUSÃO
O estudo comprova a elevada capacidade da erva-mate em suportar altas concentração
de Zn no solo, passível de acumulação no tecido vegetal, indicando potencial da espécie na
biofortificação de alimentos.
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RESUMO
A principal dificuldade para o melhoramento genético de physalis está relacionada com a base
genética restrita. Desta forma, a indução de mutação com o agente químico pode ser uma
importante ferramenta para a geração de novos alelos para a espécie. Por isso, o presente
trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de
metilmetanosulfonato (MMS) em sementes de physalis, visando à criação de variabilidade
genética. Para isso, as sementes foram submetidas aos tratamentos de embebição (com e sem)
e expostas a uma solução líquida do agente mutagênico por 2 horas, utilizando-se as doses de
0, 0.75, 1.5, 3 e 6 v/v do produto ativo. Avaliou-se a germinação de sementes, danos
fisiológicos, estatura, comprimento de raiz, e a sobrevivência das plântulas. Os resultados
demonstraram que a embebição em água potencializa os efeitos do mutagênico. Em relação às
doses avaliadas, as variáveis: germinação, estatura e sobrevivência apresentaram
comportamento diferenciando por contrastes multivariados para a concentração de 3% do
MMS, quando comparados com o grupo controle. Assim, o uso de MMS pode contribuir para
a criação de variantes genéticos em physalis.
Palavras-chave: Doses, Mutação, Melhoramento genético.

CREATION OF GENETIC VARIABILITY IN PHYSALIS USING
METHYLMETHANESULPHONATE (MMS)

ABSTRACT
The main difficulty for the genetic improvement of physalis is related to the restricted genetic
base. In this way, the induction of mutation with the chemical agent can be an important tool
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for the generation of new alleles for the species. Therefore, the present work had the objective
of evaluating the effect of different doses of methyl methanesulfonate (MMS) on physalis seeds,
aiming at the creation of genetic variability. For this, the seeds were submitted to the imbibition
treatments (with and without) and exposed to a liquid solution of the mutagenic agent for 2
hours, using the doses of 0, 0.75, 1.5, 3 and 6 v / v of the active product . Germination,
physiological damage, stature, root length, and seedling survival were evaluated. The results
demonstrated that imbibition in water enhances the effects of the mutagen. In relation to the
evaluated doses, the variables: germination, stature and survival showed a behavior
differentiating by multivariate contrasts for the concentration of 3% of MMS, when compared
with the control group. Thus, the use of MMS may contribute to the creation of genetic variants
in physalis
Keywords: dosage, Mutation, Genetic improvement.

INTRODUÇÃO
A Physalis peruviana é uma frutífera de notável sabor e aroma, seu fruto apresenta
importantes propriedades nutricionais e medicinais (FISCHER et al., 2014). Aliado a isso,
possui um bom retorno econômico com o seu cultivo, por isso tem atraído cada vez mais o
interesse dos consumidores e produtores no Brasil.
No entanto, a espécie demostra algumas limitações para a expansão da área produtiva
no país, principalmente devido à falta de populações com constituição genética superior. A
principal dificuldade encontrada na obtenção de novas cultivares adaptadas para o Sul do Brasil,
esta relacionada à base genética restrita, em decorrência das populações apresentarem apenas
um pool gênico.
De acordo com Ahloowalia et al. (2001), o único método para a criação de variabilidade
genética é por meio de mutação. Porém, esse processo é lento e difícil de ser identificado. Desta
forma, justifica-se o uso da indução de mutação artificial e dentre os métodos destacam-se o
uso de agentes químicos alquilantes, como por exemplo, o metilmetanosulfonato (MMS), em
razão do seu baixo custo.
A atuação do MMS ocorre devido à formação de radicais livres que vão quebrar as
pontes de hidrogênio e resultando em danos no DNA, gerando polimorfismo de base única. O
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elevado teor de água no tecido vegetal ou semente pode potencializar a atuação do MMS, já
que a água atua como um agente oxidante.
Tendo em vista a necessidade de estudos sobre o efeito do MMS em physalis, avaliaramse os danos produzidos por diferentes concentrações do agente mutagênico aplicado via imersão
de sementes em solução, com e sem embebição em água, sobre a fisiologia das plantas na
geração M1 objetivando a criação de variabilidade genética em physalis.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado em casa de vegetação do Instituto de Melhoramento e Genética
Molecular da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), localizados em Lages-SC.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x
4, com quatro repetições.
O ensaio foi constituído pela combinação de sementes com e sem a pré-embebicao em
água, e expostas a uma solução contendo o agente mutagênico MMS (Metilmetanosulfonato),
por 2 horas, em diferentes concentrações: (0%; 0,5%; 0,75%; 3 % e 6 do produto ativo MMS).
Após a aplicação aos tratamentos, as sementes foram semeadas em bandejas de isopor contendo
substrato comercial Mec Plant © e acondicionadas em casa de vegetação. Avaliaram-se após
60 dias de cultivo: a germinação (%), danos fisiológicos (un), estatura (cm), número de folhas
e comprimento de raiz de plântulas (cm).
Os dados foram submetidos à análise de variância, pelos modelos lineares gerais
(procedimento GLM). Para as variáveis que apresentaram interação entre os fatores, foram
realizados os efeitos simples pelo desdobramento. Foi realizada também a decomposição dos
tratamentos por contrates multivariados, através dos coeficientes canônicos padronizados
(CCP), a fim de identificar diferenças e quais caracteres apresentam maior peso canônico. As
análises estatísticas foram executadas com o auxilio do software computacional SAS
UNIVERSITY.

RESULTADOS
De acordo com a análise de variância global (tabela 1), apenas a variável sobrevivência
de plântulas apresentou comportamento diferenciado para o fator embebição. Para a dose
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observaram-se diferenças significativas para o caráter germinação de sementes e sobrevivência
de plântulas.

Tabela 1. Resumo da análise de variância global (Quadrados médios) para as variáveis:
Porcentagem de germinação das sementes (GER), Danos fisiológicos nas plântulas (DAF),
Estatura (EST), Comprimento radicular (COM), Sobrevivência (SOB).
QM

FONTES DE VARIAÇÃO GL
GER

DAF

EST

COM

SOB

54,9945

0.1512

0.1363

0,015

2107,5004*

7710,1625* 0.1300

1,5367

Embebição

1

Dose

3

Embebição*Dose

3

371,4181

Erro

24

160,4192
20.11

0,0735

2,4154

4,9967

212,8262

30.8

32.71

26,82

25,11

62.9

0.08

4.75

8,33

58,09

CV
Média geral

1,2378 6121,0549*
0.3263* 13,7740* 11,2232 312,3015

O desdobramento dos efeitos simples foi realizado quando a interação entre os fatores
foi significativa. Desta forma, verificou-se modificações resultantes das diferentes
concentrações do mutagênico para danos e estatura de plântulas apenas para sementes
embebidas em água (F = P<0.05).

Para a decomposição dos tratamentos em contrastes

multivariados, os resultados demonstraram efeito da embebição em água e doses para os
caracteres avaliados. O MMS na concentração de 3% do produto ativo diferiu estatisticamente
da testemunha.

Tabela 2. Contrastes multivariados e coeficientes canônicos padronizados (CCP) para
Germinação de sementes (GER), Estatura (EST), Comprimento radícula de plântulas (COM).
Estatística de Wilk's (ʎ).
CCP

CONTRASTE

ʎ

GER

EST

COM

SOB

C1

0.3067

2.2294

-1.4309

1.8374

0.026*

C2

0.3827

3.1923

-2.6414

0.7120

0.202ns

C3

1.3926

-1.8942

1.7265

-1.5280

0.370ns

C4
-0.7396
4.3723
-3.493
1.7001
0.035*
C1=Sem vs com embebição das sementes antes da indução de mutação; C 2=dose 0 vs 0.75 %; C3= dose 0.75 vs
3 %; C4= dose 0 vs 3%.
* Ho rejeitado em 5% de probabilidade de erro pelo teste Lambda de Wilks.
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DISCUSSÃO
A embebição em água teve efeito para as variáveis: estatura de plântulas, com a redução
de 25 % e peso canônico de 2.22 e a sobrevivência com valores de -13% e contribuição de 1.84
na discriminação das variáveis. Acredita-se que quanto maior o teor de umidade na semente
torna o material vegetal mais sensível, sendo que sementes embebidas antes da exposição aos
tratamentos apresentaram melhores resultados à ação dos agentes mutagênicos que as sementes
com baixo teor de umidade.
Pesquisas realizadas com milho corroboram com os resultados obtidos no presente
trabalho. No qual os autores observaram maiores danos fisiológicos nas plântulas quando as
sementes expostas ao mutagênico continham maiores teores de água, para os caráteres
comprimento da radícula e do epicótilo (VICCINI et al., 1997). Assim, sementes embebidas
em água podem apresentar maior probabilidade para a criação de variabilidade genética em
physalis.
A sobrevivência média de plântulas média foi de 58 %, sendo que esses resultados são
similares aos encontrados por Gupta et al. (2018), no qual observaram em ensaios com essa
natureza, 60 a 80% de mortalidade entre as sementes germinadas. Para as diferentes
concentrações do mutagênico aplicado, os resultados apontaram diferenças estatísticas apenas
para doses superiores a 3%, sendo observada redução de 12% para germinação e 1,58 cm para
estatura de plântulas, e a variável estatura (4.37), que mais contribuiu para a diferenciação.
Resultados similares foram observados nos trabalhos de Santos et al. (2018), a partir dos
dados obtidos em relação às doses aplicadas foi possível estabelecer uma dosagem a entre 3,3
para a DL50 (dose letal mediana) e 4,8 % de concentração de metilmetanosulfonato para GR 50
(dose de redução do crescimento).
Os coeficientes de variação do presente trabalho oscilaram de 20 a 33%. No entanto,
apesar dos altos valores obtidos, a precisão dos resultados está dentro do esperado. De acordo
com Gaul.(1997), isto ocorre porque a metodologia para a determinação dos efeitos dos agentes
mutagênicos no tratamento de sementes são técnicas que inferem diretamente nos caracteres
germinação de sementes e sobrevivência de plantas.
Apesar dos resultados iniciais encontrados neste trabalho, a indução de mutação
apresenta relevante uso em programas de melhoramento genético de plantas, visto que o
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incremento da variabilidade é de extrema importância para introdução de novas formas alélicas
nas populações.

CONCLUSÃO
A água potencializa o efeito do metilmetanossulfonato, sendo recomendadas doses
acima 3% do produto ativo. O uso de MMS pode ser útil na criação de variabilidade genética
em physalis.
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RESUMO
Apesar das condições climáticas favoráveis ao cultivo da pera e do potencial de comercialização
no Brasil, ainda é necessário aprofundar as pesquisas para definir melhor as cultivares adaptadas
e determinar a compatibilidade entre cultivares e porta-enxertos atualmente utilizados. O
objetivo deste trabalho é analisar os experimentos já realizados sobre o potencial de cultivo de
algumas variedades de pereiras no planalto catarinense. Alguns trabalhos referenciados nesta
revisão estudam algumas cultivares tais como: Abate Fetel, William’s, packham’s Triumph,
Rocha, Santa Maria. A pesquisa bibliográfica realizada mostra que os experimentos realizados
nos pomares de pereiras na região do planalto catarinense avaliaram parâmetros agronômicos,
estádios fenológicos e potencial produtivo. Pode-se concluir que a região do planalto
catarinense possui características edafoclimáticas adequadas ao cultivo de algumas variedades
de pereiras. As cultivares que demonstraram maior aptidão, segundo os trabalhos avaliados
foram Rocha e Packham’s Triumph, mostrando maior produtividade em todos os experimentos
avaliados. Isso demonstra que com estudos aprofundados é possível encontrar alternativas de
adaptação das cultivares de pera para o cultivo no planalto catarinense. Ao mesmo tempo, ainda
existe a necessidade de haverem mais trabalhos pesquisando esta cultura, já que a demanda dela
justifica a sua pesquisa.
Palavras-chave: Características, Pyrus communis L., pomicultura.
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EUROPEAN PEREIRA CULTIVARS WITH PRODUCTIVE POTENTIAL FOR THE
REGION OF SERRANO CATARINENSE PLANT

ABSTRACT
Despite the climatic conditions favorable to pear cultivation and marketing potential in Brazil,
it is still necessary to deepen the research to better define the cultivars adapted and to determine
the compatibility between cultivars and rootstocks currently used. The objective of this work is
to analyze the experiments already carried out on the potential of cultivation of some varieties
of pear trees in the Santa Catarina plateau. Some studies referenced in this review study some
cultivars such as Abate Fetel, William's, packham's Triumph, Rocha, Santa Maria. The
literature review shows that the experiments carried out in pear orchards in the region of the
Santa Catarina Plateau evaluated agronomic parameters, phenological stages and productive
potential. It can be concluded that the region of the Santa Catarina plateau has edaphoclimatic
characteristics suitable for the cultivation of some varieties of pear trees. The cultivars that
showed the highest aptitude were Rocha and Packham's Triumph. At the same time, there is
still a need for more research on this culture, since the demand for it justifies its research.
Keywords: Caracteristics, Pyrus communis L., pomiculture.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um grande importador de peras, principalmente de origem europeia (Pyrus
communis L.), cerca de 90% das peras consumidas no país são importadas (FAORO; ORTH).
A produção anual é cerca de 22.108 toneladas, em uma área colhida de 1.305 ha, contrastando
com o volume importado de aproximadamente 220.000 toneladas por ano (FAO, 2017).
Confrontando a produção de peras no Brasil com o seu consumo, observa-se que a
cultura apresenta bom potencial de expansão, principalmente no sul do país, onde existem
condições de clima e de solo favoráveis (FAORO; NAKASU, 2001).
Segundo Silva et al. (1997), um dos principais entraves para o adequado
desenvolvimento da cultura da pereira é a falta de cultivares adaptadas às diferentes regiões. É
necessário aprofundar os estudos sobre a adaptabilidade de cultivares já conhecidas, às
diferentes condições edafoclimáticas, compatibilidade entre as cultivares com os porta-enxertos
utilizados.
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Para Fioravanço e Oliveira (2014), a área cultivada e a produção são pouco expressivas
para o potencial da cultura. Diante do exposto, este trabalho possui como objetivo realizar uma
revisão bibliográfica sobre cultivares de pereira europeia com potencial produtivo para a região
do planalto serrano catarinense.

METODOLOGIA
Este estudo foi baseado na revisão de estudos e publicações sobre pesquisas
relacionadas com o tema “pereira” e “Pyrus communis” realizados na região do planalto
catarinense, nas safras de 2012-2017, através da utilização das plataformas Google Acadêmico
e Portal Scielo.
Também foram pesquisadas informações retiradas de livros e artigos referentes a
estudos sobre as variedades com potencial para a região do planalto catarinense e “o
desempenho agronômico das mesmas”. Os trabalhos sobre o tema que condiziam com as
condições requisitadas foram catalogados para serem utilizados na realização deste estudo.

RESULTADOS
As espécies cultivadas de pereira que existem hoje são provenientes de três centros de
origem, sendo eles: A China, onde foram cultivadas formas de Pyrus pyrifolia e P. ussuriensis;
cultivos na Ásia menor e montanhas do Cáucaso de formas de P. communis e seus híbridos no
centro da Ásia (JACKSON, 2003). A pereira pertence ao gênero Pyrus, subfamília Pomoideae,
família Rosaceae, ordem Rosales (WESTWOOD, 1982).
A cultivar Abate Fetel foi descoberta na França. Possui boa adaptação em pomares de
alta densidade e armazenamento dos frutos em câmara frigorífica de até 9 meses (SOUZA,
2016). O fruto possui polpa branca, fundente, suculenta, açucarada e aromática. Boas
polinizadoras são a Clapp’s Favourite, Coscia e Passe-Crassane (MORETTINI et al., 1967).
Segundo Predieri & Gatti (2009), possui longo tempo de armazenamento em câmara fria. No
entanto, no Brasil observar-se certa inconstância na produção, apresentando baixa quantidade
de gemas floríferas (LUZ, 2016).
A cultivar Abate Fetel tem seu florescimento precoce em relação às cultivares avaliadas,
sendo que isso a torna suscetível às geadas tardias, fato que pode afetar a produção. Avaliando
um experimento em Lages/SC, na safra 2012/2013, a cultivar teve uma produtividade de 12,7 t
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ha-1 (PETINELLI, R., 2014), já nas safras 2014/2015 e 2015/2016, em avaliação no pomar
experimental do Centro de Ciências Agroveterinárias (Lages/SC), a produtividade foi de 3,3 t
ha-1 e 1,24 t ha-1 (SOUZA, 2016), respectivamente. É uma variedade com um grande potencial
para a região sul do Brasil (PERAZZOLO, 2008).
A cultivar William’s é a mais consumida no Brasil, com características organolépticas
apreciadas em todo o mundo e adaptabilidade para o processamento. A polpa do fruto é
esbranquiçada, fundente, suculenta, doce, aromática. Boas polinizadoras são a B. d’Anjou,
Conference, Decana du Comice, entre outras (MORETTINI et al., 1967). Suas características
epidérmicas a tornam sensível a danos pelo vento (RODRÍGUEZ et al.2014). Pode produzir
elevadas quantidades de frutos partenocárpicos, não necessitando de plantas polinizadoras
(MITCHAM; ELKINS, 2007).
A cultivar Packham’s Triumph tem sua origem na Austrália. Esta variedade, segundo
Machado, Hipólito e Rufato (2012), quando combinada com porta-enxertos vigorosos,
apresenta inconstância na produção, o que não ocorre quando combinada com porta-enxertos
menos vigorosos, como o marmeleiro (AYUB; GIOPPO, 2009; LUZ, 2016). A polpa do fruto
é branca, fundente, levemente ácida e doce. A cultivar Packham‟s Triumph foi uma das
primeiras plantadas no Brasil, apresentando produtividade consistente, provavelmente pela
formação de gemas reprodutivas nas extremidades dos ramos do ano, onde formam frutos de
melhor qualidade e maior calibre.
Num experimento realizado no município de Lages/SC, na safra 2012/2013 a cultivar
Packham’s Triumph obteve uma produtividade de 22,47 t há -1 (PETINELLI, 2014). Em outro
experimento avaliado por Souza (2016), a cultivar mostrou produtividade em duas safras
consecutivas: 2014/2015 produziu 11,83 t ha -1 e 2015/2016 produziu 18,53 t ha-1. O problema
desta variedade é a presença do russeting que deprecia a epiderme e desvaloriza o produto,
comprometendo a qualidade (AYUB; GIOPPO, 2009; LUZ, 2016).
A cultivar Rocha tem a origem no século XIX, sendo identificada em Portugal.
Apresenta um bom potencial produtivo no sul do Brasil, além de alta aceitação no mercado
nacional, por sua excelente qualidade nutricional (MACHADO et al., 2012). É uma cultivar
bastante difundida, devido às características dos seus frutos, que apresentam uma excelente
resistência ao manuseio e transporte e uma grande capacidade de conservação (AVELAR,
2001; GPPAA, 2007; ANP, 2012). O fruto possui polpa branca, macia-crocante, granulosa,
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doce e perfumada (SOARES et al., 2001). Algumas variedades polinizadoras são a Coscia, a
Beurré Precoce Morettini, Carapinheira, Passe-Crassane, entre outras. A exigência em frio
hibernal é de 550 horas abaixo de 7,2 ºC, com tendência para produzir frutos partenocárpicos
(ANP, 2009). Na safra de 2012/2013 (PETINELLI, 2014) a avaliação da sua produtividade
mostrou-se interessante com 15,91 t ha-1, no município de Lages/SC. Nas safras de 2014/2015
e 2015/2016, no experimento conduzido por Souza (2016) a variedade apresentou
produtividade de 13,13 t ha-1 e 9,81 t ha-1, respectivamente.
Segundo o pesquisador José Massanori (Epagri, 2018), a variedade Rocha, avaliada em
três densidades: 6.250, 3.125 e 2.083 plantas por hectare, sobre os porta-enxertos de marmelo
Adam’s e BA-29, atingiu produtividades, na safra 2017/2018, de 47,3 a 81,7 t ha -1. Outro
experimento com densidade de 2.500 plantas por hectare, avaliando a cultivar Rocha e suas
polinizadoras – cultivares Santa Maria e Packham’s Triumph, a produtividade na safra
2017/2018 foi de 28 t ha-1 , na cultivar Rocha, 22,5 toneladas na cultivar Santa Maria e14
toneladas na cultivar Packham’s Triunph.
A cultivar Santa Maria, obtida por Morettini a partir do cruzamento entre William’s x
Coscia, é uma variedade muito adaptada ao clima da região sul do Brasil, além de possuir
características visuais que a faz muito atrativa ao mercado interno (MACHADO et al., 2012).
A polpa do fruto é branca e fundente. Boas polinizadoras para a cultivar são a Abate Fetel,
PassaCrassane, Precoce Morettini, entre outras (MORETTINI et al., 1967).

CONCLUSÃO
As variedades de pereira Rocha e Packham’s Triumph, mostraram potencial de
adaptação às condições edafoclimáticas e potencial produtivo na região do planalto catarinense.
São necessários estudos mais aprofundados para confirmar o potencial dessas variedades e
avaliar o potencial de outras variedades. São necessário estudos mais profundos para registrar
os motivos de outras cultivares não se adaptarem a região.

REFERÊNCIAS
AVELAR, M. L. Principais aspectos associados à conservação frigorífica da pera “Rocha‟.
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RESUMO
A soja está entre as principais culturas produzidas no país, sendo o Brasil, o segundo maior
produtor a nível mundial. Com o aumento populacional e maior expectativa de vida, é
necessário manter altas produtividades. Para isso, o uso de tecnologias que favoreçam a
germinação e um rápido desenvolvimento inicial de plântulas são de suma importância. A
adubação via semente, atua com o intuito de complementar ou suplementar as necessidades
nutricionais das plântulas logo no estabelecimento inicial, favorecendo seu crescimento e
desenvolvimento. Diante disso, objetiva-se com o trabalho, avaliar os efeitos da adubação via
tratamento de semente, na germinação e no desenvolvimento inicial de plântulas de soja. Foram
utilizadas sementes de soja da cultivar 50I52RSF IPRO, e cinco produtos comerciais: Growth
DP98, Nutrifolha, Stimulate e Glutamin. Os tratamentos foram aplicados via semente e em
seguida realizadas análises de germinação e comprimento de plântulas. Os resultados
demonstram que a utilização do Glutamin favorece o desenvolvimento de raiz e parte aérea,
enquanto o DP98 prejudica seu desenvolvimento, em relação ao tratamento controle. A
utilização do produto Glutamin, mantém o percentual de germinação elevado e proporciona um
maior comprimento de parte aérea e raiz primária, favorecendo o estabelecimento inicial de
plântulas.
Palavras-chave: Glycine Max, Vigor, Germinação.
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INITIAL DEVELOPMENT OF SEEDLING IN RESPONSE TO FERTILIZATION
VIA SEED

ABSTRACT
Soybean is among the main crops produced in the country, Brazil being the second largest
producer in the world. With the population increase and longer life expectancy, it is necessary
to maintain high productive ceilings. For this, the use of technologies that favor germination
and a rapid initial development of seedlings are of paramount importance. Fertilization via seed
acts to supplement or supplement the nutritional needs of seedlings at the initial establishment,
favoring their growth and development. The objective of this work is to evaluate the effects of
fertilization by seed treatment on the germination and initial development of soybean seedlings.
Soybean seeds of 50I52RSF IPRO cultivar and five commercial products were used: Growth,
DP98, Nutrifolha, Stimulate and Glutamin. The treatments were applied via seed and then
carried out analyzes of germination and seedling length. The results demonstrate that the use of
Glutamin favors the development of root and shoot, while DP98 impairs its development in
relation to the control treatment. The use of the product Glutamin, maintains the percentage of
high germination and provides a greater length of shoot and primary root, favoring the initial
establishment of seedlings.
Keywords: Glycine max L. Vigor, Germination.

INTRODUÇÃO
A soja (Glycine max L.) está entre as principais culturas produzidas no país, sendo o
Brasil, o segundo maior produtor a nível mundial (CONAB, 2019). Isto ocorre principalmente
devido às suas distintas formas de uso.
Com o aumento populacional e maior expectativa de vida, é necessário manter os altos
tetos produtivos, no entanto, de uma forma que não ocorra incursão de novas áreas e utilização
de mais recursos naturais. Devido a isso, a adoção de práticas e tecnologias inovadoras que
contribuam para o aumento da produtividade de forma sustentável são essenciais.
O uso de tecnologias que favoreçam a germinação e um rápido desenvolvimento inicial
de plântulas, caracterizado pelo vigor, são de suma importância para o bom estabelecimento
das plantas a campo, e este fator, irá refletir consequentemente em altas produtividades.
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A utilização de nutrientes via tratamento de semente, é uma técnica que proporciona
maior uniformidade de distribuição do produto, e ainda a utilização de pequenas doses (LOPES,
1999). Ao contrário da aplicação via solo e foliar, que demanda uma maior quantidade de
produto.
Segundo Deuner et al., (2015), a deficiência de nutrientes limita a produtividade da
cultura. Desta forma a utilização de adubação também via semente, atua com o intuito de
complementar ou suplementar as necessidades nutricionais das plântulas logo no
estabelecimento inicial, favorecendo seu crescimento e desenvolvimento.
Diante disso, objetiva-se com o trabalho, avaliar os efeitos da adubação via tratamento
de semente, na germinação e no desenvolvimento inicial de plântulas de soja.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido pelo Laboratório de Análise de Sementes do Centro de
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina. Foram utilizadas
sementes de soja da cultivar 50I52RSF IPRO, produzidas na safra 2018/2019.
Para adubação via sementes foram utilizados 5 produtos: 1. Growth (Dose: 200 mL por
100 kg de semente; Composição: Potássio (60 g L-1 ); Carbono Orgânico Total (g L-1 )); 2. DP98
(Dose: 600 mL ha-1 (de acordo com a quantidade de sementes por hectare para cada espécie);
Composição: Nitrogênio Total (40 g L-1 ); Fósforo (P2O5) (378 g L-1 ); Potássio (K2O) (175 g
L-1 )); 3. Nutrifolha (Dose: 600 mL ha-1 (de acordo com a quantidade de sementes por hectare
para cada espécie); Composição: Nitrogênio Total (67 g L-1 ); Fósforo (P2O5) (134 g L-1 );
Potássio (K2O) (80,4 g L-1 ); Cálcio (26,8 g L-1); Boro (6,7 g L-1); Cobre (2,7 g L-1); Ferro (1,34
g L-1); Molibdênio (1,34 g L-1); Zinco (14,74 g L-1); Carbono Orgânico Total (80,4 g L-1)); 4.
Stimulate (Dose: soja 750 mL por 100 kg de semente); Composição: Cinetina (0,09 g L-1);
Ácido Giberélico, como GA3 (0,05 g L-1); Ácido4-Indol-3Ilbutírico (0,05 g L-1)); 5. Glutamin
(Dose: 150 mL ha-1 (de acordo com a quantidade de sementes por hectare para cada espécie);
Composição: 1,0% de Co (13,7 g L-1); 0,1% de Mn (1,37 g L-1 ); 10,0% de Mo (137 g L-1)).
Foi utilizado também um tratamento controle, sem a aplicação de produtos via semente.
A aplicação dos produtos foi realizada diretamente sobre as sementes acondicionadas em
sacos plásticos, com auxílio de pipeta graduada, agitando-as durante um minuto para melhor
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homogeneização. E a quantidade utilizada foi conforme o número total de sementes necessárias
para a realização do teste de germinação e comprimento de plântula, descritos abaixo.
O teste de germinação foi conduzido com 400 sementes por tratamento, sendo realizado
inicialmente o pré-condicionamento das mesmas, pelo período de 16 horas a 25°C. Após, foram
distribuídas entre papel tipo germitest umedecido 2,5 vezes o peso do papel, e os rolos foram
colocados em germinador com temperatura de 25 ± 2°C. As avaliações foram realizadas ao
quinto dia (primeira contagem) e oitavo dia (determinação da germinação) após a semeadura.
Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009).
Para o comprimento de plântulas foram utilizadas 20 sementes por repetição, seguindo as
recomendações utilizadas para o teste de germinação. Ao quinto dia após a semeadura foram
realizadas as medidas do comprimento total de plântulas, radícula e parte aérea (NAKAGAWA,
1999).
As medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o
software R (R CORE TEAM, 2016).

RESULTADOS
Os resultados referentes a germinação, 1° contagem de germinação, comprimento de
plântula, parte aérea e comprimento total de plântula, estão dispostos na Tabela 1. Houve
diferença estatística entre as adubações utilizadas, para as variáveis, germinação, e
comprimento da raiz primária, parte aérea e de plântula. No geral, os melhores resultados foram
verificados quando utilizado o produto Glutamin, para todas as variáveis analisadas, sendo
superior também, em relação ao tratamento controle. A utilização do produto DP98, prejudicou
o desenvolvimento da raiz primária e parte aérea, porém, não diferiu do tratamento controle,
com exceção do comprimento de plântula, em que apresentou resultado inferior ao controle, e
aos demais tratamentos. Quanto ao percentual de germinação, somente o produto Stimulate,
apresentou resultados inferiores a utilização do Glutamin, porém não diferiu dos demais
produtos, inclusive, do tratamento controle.
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Tabela 1. Qualidade fisiológica de sementes de soja em função da aplicação de produtos via
semente.
Comprimento
Germinação
Produtos
Controle
DP98
Nutrifolha
Stimulate
Growth
Glutamin
Média
CV (%)

1ª
Contagem

Raiz primária

Parte aérea

5,09de
3,29e
6,67cd
7,20bc
8,80ab
9,44a
6,75
13,02

(cm)
4,78ab
4,11b
4,93a
4,92a
5,07a
5,11a
4,82
6,58

(%)
1

87ab
87ab
81ab
80b
87ab
90a
85
5,2

74a
70a
72a
69a
82a
83a
75
8,7

Plântula total

9,87c
7,41d
11,60bc
12,13bc
13,87ab
14,55a
11,57
9,0

1

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não apresentam diferença estatística de acordo com o teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Na Figura 1, pode-se observar os efeitos da adubação no comprimento de raiz primária,
parte aérea e plântula. É possível verificar diferenças, principalmente entre os tratamentos com
os produtos Glutamin e DP98, em que os mesmos diferiram estatisticamente quanto as variáveis
citadas acima (Tabela 1), sendo visíveis os efeitos benéficos da utilização do produto Glutamin
nas imagens apresentadas.

Controle

DP98

Nutrifolha

Stimulate

Growth

Glutamin

Figura 1. Plântulas de soja normais, verificadas ao oitavo dia da germinação,
submetidas a adubação via semente. Fonte: Os autores.
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DISCUSSÃO
Lemes, et al., (2017) ao utilizarem o produto Glutamin, verificaram que a utilização do
mesmo via sementes de soja não difere do tratamento controle, quanto a qualidade fisiológica
das sementes, comprimento de raiz e parte aérea. Ao contrário dos resultados verificados no
presente estudo, em que houve uma melhora no desenvolvimento do sistema radicular com a
aplicação deste produto em relação ao tratamento controle.
Em relação ao produto Stimulate, Vieira & Castro (2001), obtiveram efeitos benéficos
com a utilização deste bioestimulante sobre a germinação de sementes de soja, com acréscimo
de 51,9% em relação ao controle, contrariando os resultados verificados no presente estudo.

CONCLUSÃO
A utilização do produto Glutamin, mantém o percentual de germinação em comparação
ao tratamento controle e proporciona um maior comprimento de parte aérea e raiz primária,
favorecendo o estabelecimento inicial de plântulas.
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RESUMO
Fungos endofíticos (FE) são microrganismos que residem dentro das plantas sem causar
nenhum impacto negativo no hospedeiro e possuem potencial para a promoção do crescimento
vegetal e produção de produtos biotecnológicos. Poucas espécies vegetais têm sido utilizadas
para essa finalidade e a Acca sellowiana, que é uma espécie frutífera nativa da Floresta de
Araucária, ainda não foi explorada até o momento. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi
avaliar a diversidade genética de fungos endofíticos isolados de Acca sellowiana e analisar o
seu potencial de biocontrole sobre fungos fitopatogênicos. Os fungos endofíticos isolados
tiveram seu DNA extraído e a região ITS amplificada por PCR. Os produtos de PCR foram
sequenciados, comparados através do software BLAST e agrupados em árvore filogenética
através do software MEGA 5.0. Em sequência testou-se o antagonismo a fungos fitopatógenos
(Fusarium oxysporum, Colletotrichum siamense e Phylachora balansae). Dos 20 isolados de
A. sellowiana 16,67% foram similares ao Epicoccum nigrum, 16,67% ficaram próximos ao
Colletotrichum acutatum e os outros 66,66% se dividiram em 10 outros grupos. Desses FE,
25% apresentaram potencial de biocontrole para todos os fitopatógenos, 40% apresentaram
potencial de biocontrole apenas para Fusarium oxysporum, 65% para Colletotrichum siamense
e 55% para Phylachora balansae. Assim, conclui-se que fungos endofíticos isolados de Acca
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sellowiana podem pertencer a diversos gêneros e que muitos deles possuem potencial para
serem usados no controle de fungos fitopatogênicos.
Palavras-chave: Acca sellowiana, Antagonismo, DNA.

DIVERSITY OF ENDOPHYTIC FUNGI FROM Acca sellowiana AND ITS
POTENTIAL OF BIOCONTROLS ON PHYTOPATHOGENS

ABSTRACT
Endophytic fungi (FE) are microorganisms that reside within plants without causing any
negative impact on the host and have potential for the promotion of plant growth and the
production of biotechnological products. Few plant species have been used for this purpose
and the Acca sellowiana, which is a fruit species native to the Araucaria Forest, has not yet been
explored. Thus, the objective of this work was to evaluate the genetic diversity of endophytic
fungi isolated from Acca sellowiana and to analyze its biocontrol potential on phytopathogenic
fungi. Isolated endophytic fungi had their DNA extracted and the ITS region amplified by PCR.
PCR products were sequenced, compared through BLAST software and phylogenetically
grouped through MEGA 5.0 software. The antagonism to phytopathogenic fungi (Fusarium
oxysporum, Colletotrichum siamense and Phylachora balansae) was tested in sequence. Of the
20 isolates of A. sellowiana, 16.67% were similar to Epicoccum nigrum, 16.67% were close to
Colletotrichum acutatum and the other 66.66% were divided into 10 other groups. Of these
FE, 25% presented biocontrol potential for all phytopathogens, 40% presented biocontrol
potential only for Fusarium oxysporum, 65% for Colletotrichum siamense and 55% for
Phylachora balansae.

Thus, it is concluded that endophytic fungi isolated from Acca

sellowiana may belong to several genera and that many of them have the potential to be used
in the control of phytopathogenic fungi.
Keywords: Acca sellowiana, antagonism, DNA.

INTRODUÇÃO
Fungos endofíticos (FE) ou endófitos são microrganismos que residem dentro dos
tecidos sadios de plantas sem causar nenhum impacto negativo no hospedeiro (PETRINI,
1989). Podem se associar às raízes, caules, folhas, flores e frutos de plantas e diferenciam-se
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dos microrganismos fitopatogênicos por não apresentarem sintomas prejudiciais às plantas, não
causando doenças (AZEVEDO & ESPOSITO, 2010). Se caracterizam por ser um grupo de
grande biodiversidade, estimada em mais de um milhão de espécies, habitando 300.000
espécies vegetais (FOUDA et al, 2015).
Muitos estudos a respeito dos FE estão ligados a sua capacidade de produzir enzimas
extracelulares, tais como pectinases, celulases, lacases e amilases, bem como metabólitos
bioativos, que possuem potencial de uso no controle antimicrobiano e de fungos fitopatógenos
(ZAFERANLOO et al, 2013). No caso do controle de fungos fitopatógenos, os FE podem ser
isolados de tecidos sadios da mesma planta onde ocorre a doença e utilizados no controle
biológico da mesma, podendo tanto aproveitar o controle biológico natural quanto realizar a
introdução de um agente de controle (BETTIOL, 2008).
A goiabeira-serrana (Acca sellowiana Berg, Myrtaceae), também conhecida como feijoa
ou goiabeira-do-mato, é uma frutífera nativa de alto potencial econômico da América do Sul,
mais precisamente do planalto meridional brasileiro (DUCROQUET et al., 2000) e, assim como
outras espécies frutíferas, é atacada por inúmeras doenças, como a fusariose causada pelo
Fusarium oxysporum, a antracnose causada pelo Colletotrichum siamense e a mancha foliar
causada pelo Phylachora balansae (RUSSOMANNO, 2007). No entanto, até o momento não
existe nenhum trabalho de isolamento e avaliação de FE nesta espécie.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi isolar e avaliar a biodiversidade de fungos
endofíticos de folhas de Acca sellowiana e investigar o potencial de biocontrole desses fungos
a fitopatógenos

METODOLOGIA
Obtenção dos fungos
As amostras de folhas de Acca sellowiana foram coletados em três plantas, localizadas
nas cidades de Lages, Painel e Urupema/SC e levados para o Laboratório de Microbiologia do
IFSC - Campus Lages. As folhas foram esterilizados em etanol 80% por um minuto e solução
de hipoclorito (0,4g de Cl/100 ml) por três minutos, em seguida lavadas em água destilada
esterilizada e seco em papel-filtro. Após a esterilização, as folhas foram segmentados em
pedaços de 4 mm e colocados em placas com meio de cultura Batata Dextrose Ágar (BDA), e
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incubados em estufa 28°C, para obtenção e isolamento dos fungos endofíticos. Os fungos
endofíticos foram repicados até obtenção de culturas puras.
Os fungos fitopatogênicos: Fusarium oxysporum, Colletotrichum siamense e
Phylachora balansae foram obtidos do Laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal
de Santa Maria/UFSM.

Caracterização genética
Ao todo, 20 isolados foram selecionados para a caracterização genética, baseados nas
suas diferenças morfológicas. O DNA foi extraído e as regiões ITS1 e ITS4 foram amplificadas
por PCR. Os produtos de PCR foram purificados (AccuPrep PCR Purification Kit - Pioneer) e
enviados para sequenciamento. As sequências foram alinhadas com sequências relacionadas
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) usando o software MEGA e uma árvore filogenética foi gerada
através do método de Neighbour-joining com 1000 pseudo replicações usando o software
MEGA versão 5.0.

Teste de Antagonismo
Os 20 FE selecionados foram cultivados em placas de petri de 90 mm de diâmetro com
meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA). Em uma extremidade da placa colocou-se um
disco de 6 mm do fungo endofítico e na outra extremidade um disco de mesmo tamanho de um
dos fungos fitopatogênicos. As placas foram feitas em triplicata e incubadas a 28 ± 2 °C. Fezse também placas de controle de crescimento dos fungos fitopatogênicos. O diâmetro dos
fungos fitopatogênico pertencentes ao teste, bem como o do controle, foram medidos em 7 dias
e 15 dias de crescimento.

Relação de Inibição de Crescimento (% de antagonismo)
Através das medidas de crescimento calculou-se a média do crescimento do fungo
fitopatogênico em 7 dia e 15 dias. A porcentagem de antagonismo foi calculada através da
equação modificada de Chamberlain e Crawford (1999), descrita abaixo:
Crescimento Radial do fitopatógeno na presença do endófito (RG):
(1)
Crescimento Radial do fitopatógeno no controle (C):
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(2)
Porcentagem de antagonismo ( %):
(3)
RESULTADOS
Dos 20 isolados, os FE dos códigos C, P e R não foram identificados pelo método e não
constam na árvore filogenética. Dos demais, 16,67% apresentaram similaridade com o gênero
Epicoccum sendo eles o B (63% de similaridade), V e o AK (100% de similaridade), 16,67%
apresentaram similaridade com Colletotrichum sendo eles H (73% de similaridade), M (83%
de similaridade) e o N (100% de similaridade). Os outros 66,66% se dividiram em 10 outros
grupos, nos quais a similaridade variou entre 100% e 32%, como pode ser observado na Figura
1.

Figura 1: Árvore Filogenética, demonstrando a similaridade entre as famílias de FE encontradas
na Acca sellowiana.
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% de Antagonismo
De forma geral, 25% dos fungos endofíticos atingiram porcentagem de antagonismo
maior que 50% para todos os fungos fitopatogênicos testados, percentual considerado como
eficiente no controle de fitopatógenos para testes in vitro (KUZARI et al, 2012). Ao todo, 40%
dos FE apresentaram resultados de antagonismo acima de 50% para Fusarium oxysporum, 65%
para Colletotrichum siamense e 55% para Phylachora balansae.
O fungo que mais se destacou foi o C com uma porcentagem de inibição variando de
71,4% a 100% sobre os 3 fungos fitopatogênicos testados e o fungo AK que obteve variações
na porcentagem de inibição de 53,6% a 71,4%, sendo o segundo fungo com melhor potencial
de biocontrole.

Tabela 1: Porcentagem de antagonismo entre fungos endofíticos (FE) e fitopatógenos.
FE

F.
P.
oxy C. sia bal

FE

F.
P.
oxy C. sia bal

AA - Pestalotipsis sp.

41,7

45,6

47,6

M - Colletotrichum sp.

44,6

50,6

44,6

AE - Diaporthe sp.

49,6

61,5

77,4

N - Colletotrichum sp.

47,6

47,6

53,6

AK - Epicoccum sp.

53,6

55,6

71,4

P

61,5

59,5

68,5

AL - Diaporthe sp.

41,7

43,7

47,6

R

55,6

59,5

77,4

B - Epicoccum sp.

29,8

43,7

32,7

S - Uncultured Fungus

56,5

53,6

53,6

C

71,4

82,9 100,0

U - Gibberella sp.

0,0

56,5

35,7

H - Colletotrichum sp.

47,6

49,6

65,5

V - Epicoccum sp.

49,6

57,5

74,4

J - Clonostachys sp.

35,7

47,6

59,5

W - Pestalotiopsis sp.

29,8

43,7

32,7

K - Curvulária sp.

44,6

68,5

74,4

Y - Diaporthe sp.

59,5

59,5

35,7

L - Penicillium sp.
59,5 50,6 23,8
Z - Hypoxylon sp.
50,6 59,5 47,6
F.oxy = Fusarium oxysporum; C. sia = Colletotrichum siamense; P.bal = Phylachora balansae

DISCUSSÃO
Os FE foram isolados e identificados com sucesso, com exceção para os FE C, P e R,
onde a metodologia usada não permitiu amplificação do fragmento ITS utilizado e novos
trabalhos, com outros primers deverão ser utilizados para sua identificação. Dentre os FE
isolados, diversos são reconhecidos como agentes fitopatogênicos em plantas e reportados em
outros trabalhos. O endofitismo pode ser parte do ciclo de vida do fungo ou estar em uma fase
latente (PÉREZ et al., 2016). No entanto, alguns são descritos com diversos usos, como na
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indústria farmacêutica, na produção de antibióticos como epicorazine A & B, flavipin e
acetonitrila 2 indole (ARAÚJO, 2012).
De forma geral, a maioria dos fungos foram capazes de controlar o crescimento dos
fungos fitopatogênicos, com destaque para o fungo C, que apresentou taxas de inibição acima
de 70% para todos os fitopatogênicos avaliados. As taxas de inibição de fitopatógenos podem
variar de acordo com o pH e o meio onde são cultivados (PAN, et al, 2016), no entanto,
utilizando-se protocolo padrão para o teste, foi demonstrado o potencial de biocontrole dos FE
de Acca sellowiana.

CONCLUSÃO
Fungos endofíticos isolados de Acca sellowiana podem pertencer a diversos gêneros,
sendo Colletotrichum e Epicoccum os mais comuns e que muitos deles possuem potencial para
serem usados no controle de fungos fitopatogênicos.
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RESUMO
Introdução: Considerando a hipótese que os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são
sensíveis às práticas de manejo e uso do solo apresentando mudança de padrão de ocorrência
com a alteração de ecossistemas naturais. Este estudo teve o objetivo a avaliar a diversidade
das comunidades de FMA. Metodologia: Foram realizadas coletas a campo em quatro regiões
do Estado de Santa Catarina: Planalto (P), Oeste (O), Leste (L) e Sul (S) Planalto (P), Oeste
(O), Leste (L) e Sul (S) em cinco sistemas de uso do solo: floresta nativa (FN), reflorestamento
com eucalipto (RE), pastagem (PA), integração lavoura-pecuária (ILP) e plantio direto (PD).
Em todas as regiões foram selecionados três municípios que constituíram as repetições
verdadeiras. Em cada sistema de uso do solo foi estabelecida uma grade amostral com nove
pontos, georeferenciados e distanciados em 30m, considerando 20m de bordadura, totalizando
100 m2 de área. As espécies de FMA foram identificadas através de esporos recuperados em
culturas armadilhas. Conclusão: A FMA foram influenciadas pelos diferentes manejos do solo
e PD e ILP apresentaram maior diversidade de espécies.
Palavras-chave: solos tropicais, usos do solo, Basidiomycota

DIVERSITY OF ARBUSCULAR MICORRHYTIC FUNGI IN DIFFERENT SOIL
MANAGEMENT

Introduction: On the hypothesis that AMF are sensitive to management practices and landuse, presenting changes on occurrence patterns with natural ecosystems alteration. This study
aimed to evaluate the influence of different of land-uses, common to several Santa Catarina
State regions, Brazil, in different subtropical soil types, diversity of AMF communities.
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Methodology: Field samples were collected in four regions of Santa Catarina State, in five
land-uses: native forest (FN), pasture (PA), eucalyptus afforestation (RE), crop-livestock
integration (ILP) and no-till cropping (PD), on Highland Plateau (P), Western (O), Eastern (L)
and Southern (S) regions of Santa Catarina State. True replicates consisted of three selected
municipalities each region. A sampling geogrid, with nine points, georeferenced and spaced at
30m, considering a 20m border, totaling 100 m2 , was established for each land-use. AMF
species were identified through recovered spores from trap-cultures (richness). Conclusion:
AMF diversity were influenced by land-use use of systems land-use in a timely and region
dependent way. The PD and ILP managements presented greater diversity of species.
Keywords: tropical soils, land uses, Basidiomycota

INTRODUÇÃO
A diversidade de fungos micorrízicos arbusculares é geralmente reduzida em solos
agrícolas em comparação com solos naturais. As diferenças observadas entre sistemas naturais
e cultivados geralmente é atribuída a pressão seletiva de práticas agrícolas, como aração,
adubação e aplicação de fungicidas. Isto indica que o uso do solo pode ser um fator importante
na diversidade dos FMA em agrossistemas (SOTERAS et al., 2015; KÖHL et al., 2014).
Considerando a hipótese de que os FMA são sensíveis aos diferentes tipos de uso do
solo apresentando mudança no padrão de ocorrência em relação aos observados nos
ecossistemas naturais, este estudo propôs-se a estudar a influência de diferentes manejos do
solo, de ocorrência generalizada diversas regiões do estado de Santa Catarina, na diversidade
das comunidades de FMA.

METODOLOGIA
Este estudo foi realizado em quatro regiões do interior (Oeste) para o litoral (Sul) do
Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil: Oeste (O), Planalto (P), Leste (L) e Sul (S). Em
cada uma das regiões foram selecionados três municípios representativos que constituíram as
repetições verdadeiras deste estudo. No Oeste: Xanxerê (XAN), São Miguel do Oeste (SMO) e
Chapecó (XAP); no Planalto: Campo Belo do Sul (CBS), Santa Teresinha do Salto (STS) e
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Otacílio Costa (OCT); no Leste: Joinville (JOI), Blumenau (BLU) e Timbó (TIM), e no Sul:
Orleans (ORL), Lauro Müller (LAU) e Siderópolis (SID).
Nesses municípios foram selecionados cinco sistemas de uso do solo: Floresta nativa
(FN), Reflorestamento de eucalipto (RE), Pastagem (PA), Integração lavoura-pecuária (ILP) e
Plantio direto (PD). Para as análises de solo foram realizadas coletas no inverno (Julho-Agosto
2011) e verão (Dezembro/2011-Janeiro/2012).
Em cada sistema de uso do solo foi estabelecida uma grade amostral com nove pontos,
georeferenciados e distanciados em 30m, considerando 20m de bordadura (BARTZ et al.,
2014). Foram coletadas 12 sub-amostras ao redor de cada ponto amostral na camada de 0-10
cm com trado tipo holandês, para compor uma amostra composta representativa conforme
recomendado por Moreira et al. (2008). A diversidade de FMA foi avaliada através da riqueza
das espécies, a extração dos esporos foi feita diretamente das amostras de solo de culturas
armadilhas de acordo com a metodologia de Stutz & Morton (1996) e os esporos foram
recuperados pela técnica de peneiragem úmida (GERDEMANN & NICOLSON, 1963), seguida
de gradiente de sacarose. No microscópio estereoscópio os esporos foram separados por
morfotipos e contados. Lâminas permanentes foram montadas com os esporos, utilizando-se
PVLG (Alcool polivinilico, glicerol e ácido lático) e PVLG misturado ao Reagente de Melzer.
A identificação das espécies de FMA foi baseada no tamanho, cor e forma dos esporos
determinados sob microscópio estereoscópio e pela análise das estruturas sub-celulares dos
esporos sob microscópio seguindo a metodologia de Redecker et al. (2013) e com a descrição
das espécies nas páginas da International Culture Collection of Arbuscular and VesicularArbuscular Mycorrhizal Fungi (INVAM) (http://invam.caf.wvu.edu).
Os índices de diversidade foram calaculados além da riqueza específica e tendo como
base os dados de ocorrência das espécies, foram calculados os seguintes índices: Índice de
diversidade de Shannon (H’), Índice de equitabilidade de Pielou (J’) e o Índice de Dominância
Berger-Parker (D’) que expressam a importância relativa das espécies mais abundantes
(MAGURRAN, 1988). A influência da Região, do tipo de uso do solo, e da interação entre
ambos nos diferentes índices de diversidade foi analisada utilizando modelos mistos lineares
(LMM), com a parcela como “Random effect”. Em toda a análise estatística, valores de P <
0,05 foram considerados significativos. Sempre que se verificou a ocorrência de diferenças
significativas, foi utilizado o teste de Tukey para comparações múltiplas com correcção de
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Bonferroni. Os resultados estão apresentados sob a forma de média estimada ± erro padrão e
intervalos de confiança. A análise estatística foi realizada em SPSS e R.

RESULTADOS
No total, 23 espécies de FMA, pertencentes a 9 famílias, foram identificadas no total
das áreas amostradas no Estado de Santa Catarina, sendo 8 delas da família Acaulosporaceae;
2 de Ambisporaceae; 1 de Archaeosporacea ; 2 de Denticutataceae; 5 de Gigasporaceae ; 1 de
Glomeracea; 1 de Paraglomeraceae, 1 de Racocetraceae e 2 de Scutellosporaceae.
Para o índice de diversidade de Shannon, no Sul PD (2,01 ± 0,11) teve a maior
diversidade, para o Leste PA (1,83 ± 0,11) e para o Planalto FN (1,91 ± 0,11). Na região Oeste
não se verificaram diferenças entre os sistemas (P>0,05), sendo que nas demais regiões se
verificaram diferenças entre ILP e PD na região Sul (t (40) = -2,952; P = 0,040), PA e PD na
região Leste (t(40) = 3,137; P = 0,025) e FN e PD no Planalto (t (40) = 3,137; P=0,025).
Relativamente ao índice de Pielou não se verificaram diferenças ao nível das regiões (F(3,40) =
1,548; P = 0,217), dos sistemas (F(4,40) = 1,184; P = 0,332), nem uma interação entre ambos os
fatores (F(12,40) = 0,378; P = 0,964). Porém os resultados apresentaram uniformidade da
distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes.
Relativamente ao índice de Berger-Parker, verificou-se a existência de uma interação
significativa entre região e sistema de uso (F(12,40) = 2,464; P = 0,016). Esta interação evidência
as diferenças verificadas entre ILP e PA na região do Planalto (t(40) = -3,221; P = 0,020), e entre
as regiões Leste e Planalto no que diz respeito ao sistema PA (t (40) = -3,038; P = 0.021) e entre
as regiões Sul e Leste para o sistema PD (t (40) = -3,477; P = 0,007). Globalmente, o sistema PA
no Planalto foi onde se registou a maior dominância (0,32 ± 0,03), contrastando com o valor
obtido para o sistema PD na região Sul (0,17 ± 0,03) (Tabela 1).
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Tabela 1 - Indices de diversidade dos fungos micorrízicos arbusculares estimados com base em
Modelos Mistos Lineares Generalizados (GLMM) para os tipos de uso do solo em cada região
de SC. (média ± 95% de intervalo de confiança).
Shannon
Média

Sul

FN

1.897

ab1

RE

1.836ab1

PA

1.630ab1

0.937

1.606 - 2.066

0.928 a1

1.400 - 1.860

0.939 a1

1.309 - 1.768

0.934

a1

0.937

a1

0.934

a1

0.943

a1

0.943

a1

0.951

a1

0.974

a1

0.942

a1

0.918

a1

0.945

a1

0.968

a1
a1

95% CI

Média

95% CI

0.900 - 0.973

0.184

a1

0.135 - 0.234

0.891 - 0.964

0.194a1

0.144 - 0.244

0.903 - 0.975

0.233a12

0.183 - 0.282

2.013

a1

1.666

ab1

1.518

ab1

1.828

a1

1.608

ab1

1.324

b2

1.912

a1

1.625

ab1

1.408

b1

1.743

ab1

PD

1.793

ab1

1.563 - 2.023

0.961

0.925 - 0.998

0.221

FN

1.520a1

1.290 - 1.749

0.952 a1

0.916 - 0.988

0.259a1

0.210 - 0.309

RE

1.777a1

1.547 - 2.007

0.964 a1

0.927 - 1.000

0.204a1

0.154 - 0.254

PA

1.729

a1

1.499 - 1.959

0.945

a1

1.824

a1

0.963

a1

1.682

a12

0.973

a1

FN
RE
PA
ILP
PD
FN
RE
PA
ILP

Oeste

1.667 - 2.126

a1

1.538

PD

Planalto

Média

Berger-Parker

b1

ILP

Leste

95% CI

Pielou

ILP
PD

1.783 - 2.243
1.436 - 1.896
1.289 - 1.748
1.598 - 2.058
1.378 - 1.837
1.094 - 1.553
1.683 - 2.142
1.395 - 1.855
1.178 - 1.638
1.514 - 1.973

1.594 - 2.054
1.452 - 1.911

0.898 - 0.970
0.901 - 0.974
0.898 - 0.970
0.907 - 0.980
0.907 - 0.979
0.914 - 0.987
0.938 - 1.010
0.906 - 0.978
0.882 - 0.954
0.908 - 0.981
0.932 - 1.004

0.909 - 0.981
0.927 - 0.999
0.936 - 1.009

0.248

a1

0.199 - 0.298

0.172

a2

0.122 - 0.222

0.261

a1

0.211 - 0.311

0.283

a1

0.234 - 0.333

0.210

a2

0.161 - 0.260

0.252

a1

0.202 - 0.301

0.293

a1

0.243 - 0.343

0.243

ab1

0.193 - 0.293

0.263

ab1

0.214 - 0.313

0.316

a1

0.266 - 0.366

0.204

b1

0.154 - 0.254

ab12

0.171 - 0.271

0.257

a12

0.207 - 0.307

0.185

a112

0.135 - 0.235

0.221

a

0.171 - 0.270

NF-floresta nativa; EP-reflorestamento de eucalipto; PA-pastagem; CL-integração lavoura-pecuária; NT-plantio
direto. Letras representam diferenças significativas entre usos do solo em cada região e números representam
diferenças significativas entre as regiões dentro de cada uso do solo.

DISCUSSÃO
Nossos resultados indicam que o manejo afeta a composição e diversidade das
comunidades de FMA, entretanto, com variações muito pontuais, limitadas a determinadas
regiões e usos do solo. Diversos estudos têm relacionado à mudança no manejo do solo com a
perda de riqueza e diversidade em comunidades de FMA (SCHNOOR et al., 2011; XIANG et
al., 2014), entretanto, existem inúmeros trabalhos que falharam em detectar grandes diferenças
entre sistemas cultivados e não cultivados (DAI et al., 2013). A maior riqueza e diversidade nos
sistemas agrícolas PD e ILP em algumas regiões pode estar relacionada a fatores como tipo de
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solo, seus atributos químicos e físicos e a práticas agrícolas como a rotação de culturas e
calagem.

CONCLUSÃO
A diversidade de espécies de FMA foi influenciada pelo manejo do solo de forma
pontual e dependente da região. Os manejos PD e ILP apresentaram maior diversidade de
espécies.
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RESUMO
Campylocentrum grisebachii Cogn. é considerada um micro-orquídea e divide o gênero com a
menor orquídea do mundo, Campylocentrum insulare. Trata-se de uma micro-orquídea epífita
com ausência de estudos quanto ao seu comportamento populacional em relação a comunidade
forofítica. Desta forma, objetivou-se, com este estudo, avaliar a estrutura populacional de
Campylocentrum grisebachii Cogn. e a florística dos forófitos que esta espécie coloniza, bem
como, analisar o tipo de ritidoma dos forófitos e a relação com o habitat. O estudo foi realizado
em uma área de preservação permanente (APP) situada na estação da Epagri Lages (SC),
encontrando-se dentro de uma área urbana. O levantamento foi realizado pelo método do
caminhamento, abrangendo áreas de borda e interior do fragmento, onde todos os indivíduos
de C. grisebachii foram amostrados. Também foram identificados os forófitos e realizada a
classificação do tipo de ritidoma. A amostragem foi em direção perpendicular à margem de um
córrego, visando abranger um gradiente de umidade, buscando verificar se a distribuição
vertical dos epífitos nos forófitos são influenciados pela distância do córrego. Foram
amostrados 188 indivíduos de C. grisebachii, colonizando 114 de forófitos pertencentes a 10
espécies, nove gêneros e oito famílias botânicas. A maior abundância da micro-orquídea foi
colonizando forófitos mortos. Campylocentrum grisebachii coloniza, preferencialmente,
forófitos mortos ou com ritidoma rugoso e com diâmetros menores. Embora os indivíduos se
encontrem mais próximas da base do que do ápice dos forófitos, colonizam, geralmente, áreas
do interior do fragmento e não tão próximas a cursos d’água.
Palavras-chave: Epífitas, Forófito, Orchidaceae.
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ECOLOGY OF Campylocentrum grisebachii Cogn. AND FOROPHYTIC FLORISTICS
IN MIXED OMBROPHILA FORESTS

ABSTRACT
Campylocentrum grisebachii Cogn. is considered a micro-orchid and divides the genus with
the smallest orchid in the world, Campylocentrum insulare. It is an epiphytic micro-orchid with
no studies regarding its population behavior in relation to the forophytic community. Thus, the
aim was to evaluate the population structure of Campylocentrum grisebachii Cogn. and the
floristic of the forophytes that this species colonizes, as well as, analyze the type of rhytid of
the phytophytes and the relation with the habitat. The study was carried out in a permanent
preservation area (APP) located at the Epagri Lages (SC) station, within an urban area. The
survey was carried out by the walking method, covering the border and interior areas of the
fragment, where all individuals of C. grisebachii were sampled. We also identified the
forophytes and performed the classification of the type of rhytid. The sampling was
perpendicular to the margin of a stream, aiming to cover a gradient of humidity, in order to
verify if the vertical distribution of the epiphytes in the phorophytes are influenced by the
distance of the creek. We sampled 188 individuals of C. grisebachii, colonizing 114 of
forophytes belonging to 10 species, nine genera and eight botanical families. The greatest
abundance of the micro-orchid was colonizing dead phytophytes. Campylocentrum grisebachii
colonizes, preferably, dead phytophytes or with rough rhytidoma and smaller diameters.
Although individuals are closer to the base than to the apex of the forophytes, they generally
colonize areas of the interior of the fragment and not so close to water courses.
Keywords: Epiphytes, Forophyte, Orchidaceae.

INTRODUÇÃO
Orchidaceae é uma das maiores famílias botânicas entre as fanerógamas, com 27.000
espécies aceitas (THE PLANT LIST, 2013). Esta riqueza está compreendida em 850 gêneros
ao longo do globo (Gravendeel et al, 2004. Pridgeon et al., 2009). O Brasil abrange cerca de
12,05% da flora mundial dessa família, representando 2.650 espécies em 205 gêneros, onde
1.800 espécies, em 35 gêneros, são consideradas endêmicas (GIULIETTI et al., 2005). Tratase de um grupo com diversos hábitos, sendo a forma de vida epifítica uma característica
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evolutiva que possibilitou a exploração de habitats com menor disponibilidade de água e uma
elevada biodiversificação desta sinúsia. Com relação as estratégias evolutivas, para a adaptação
aos ecossistemas, destaca-se a ausência de folhas em algumas espécies do gênero
Campylocentrum.
O gênero Campylocentrum comprrende 65 espécies (THE PLANT LIST, 2013),
distribuídas do México ao Brasil, com o centro de distribuição na costa sul brasileira (TODZIA,
1980). No Brasil ocorrem 40 espécies, destas, 29 são endêmicas do país (BARROS et al., 2015).
Dentre as espécies deste gênero, a micro-orquídea Campylocentrum grisebachii se destaca pelo
ausência de folhas, pois no seu estado vegetativo é formada apenas por raízes esverdeadas,
responsáveis pela fotossíntese.
Campylocentrum grisebachii Cogn., sinônimo Campylocentrum burchellii, é
considerada um micro-orquídea e divide o gênero com a menor orquídea do mundo, C. insulare
(SIQUEIRA et al., 2015). Este gênero possui seu centro de diversidade no estado de Santa
Catarina, possuindo 26 espécies (BARROS et al., 2013). Trata-se de uma micro-orquídea
epífita com ausência de estudos quanto ao seu comportamento populacional em relação a
comunidade forofítica.
Segundo Medeiros et al. (2013), a abundância de orquídeas epífitas é influenciada pela
rugosidade do ritidoma dos forófitos e correlacionada aos maiores diâmetros dos mesmos,
indicando que aspectos qualitativos são importantes para o entendimento sobre o ecologia das
Orchidaceae.
Desta forma, objetivou-se, com este estudo, avaliar a estrutura populacional de
Campylocentrum grisebachii Cogn. e a florística dos forófitos que esta espécie coloniza, bem
como, analisar o tipo de ritidoma dos forófitos e a relação com o habitat.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma APP situada na Epagri, no município de Lages, Santa
Catarina, Brasil (27º 48' 58" S, 50º 19' 34" W) onde a área total é de aproximadamente 10,91
ha, a uma altitude de 916 m. O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e
do Rio Pelotas, com topografia de suave-ondulada a ondulada. Os solos são em sua grande
maioria, derivados de rochas ácidas e básicas e a vegetação é classificada como Floresta
Ombrófila Mista Montana (IBGE, 1992). O clima da região, segundo a classificação de
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Köppen, é Cfb, temperado subtropical com temperaturas mais amenas no verão. A precipitação
anual média é de 1483 mm e a temperatura média anual de 15,6 ºC (INMET, 1961-1990).
O fragmento é composto principalmente por espécies arbóreas, entretanto encontram-se
alguns arbustos, lianas e ervas. Para o levantamento foi utilizado o método do caminhamento,
contemplando áreas de borda e interior da área. O esforço amostral foi equivalente a 17 horas.
Todos os indivíduos de C. grisebachii foram contabilizados e realizado a identificação dos seus
respectivos forófitos. Os forófitos que não foram identificados a campo, coletou-se o material
para herborização e classificação em nível específico por bibliografia especializada ou ajuda de
especialistas. Também foi classificada a textura do ritidoma dos forófitos para verificar a
influência sobre a estrutura populacional de C. grisebachii. Para a caracterização do habitat,
foram considerados 5 metros a partir da margem da floresta, como a borda. Ultrapassando o
limite, o habitat era classificado como interior de floresta. O mesmo intervalo de distância foi
considerado para proximidade de córregos.
As visitas a área de estudo foram realizadas entre os meses de março a junho do ano de
2017.

RESULTADOS
Foram levantados 188 indivíduos de Campylocentrum grisebachii, colonizando 114
forófitos pertencentes à 8 famílias, 9 gêneros e 10 espécies. Sendo elas Casearia decandra
(Salicaceae), Cinnamodendron dinisii (Canellaceae), Clethra scabra (Clethraceae), Maytenus
dasyclada (Celastraceae), Myrcia laruotteana Myrcia splendens e Myrciaria tenella
(Myrtaceae), Myrsine lorentziana (Primulaceae), Ocotea pulchella (Lauraceae), Rudgea
parquioides (Rubiaceae). Além disso, foram encontrados indivíduos em forófitos mortos e
Lianas.
A maioria dos indivíduos de C. grisebachii foi observada colonizando forófitos mortos
(Tabela 1), seguido pelas espécies Casearia decandra e Myrsine lorentziana. As espécies
Cinamodendron dinisii e Rudgea parquioides apresentaram menos representantes da epífita.
Os forófitos menos amostrados foram Cinamodendron dinisii, Clethra scabra, Maytenus
dasyclada, Ocotea pulchella, Rudgea parquioides (Tabela 1).
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Tabela 1. Espécies dos forófitos, abundância de cada espécie de hospodeiro (AF), abundância
de Campilocentrum grisebachii (NI) por espécie de forófito e classificação do tipo de
ritidoma (TR).
Espécies

AF

NI

TR

Casearia decandra

32

40

Rugosa

Cinamodendron dinisii

1

1

Rugosa

Clethra scabra

1

2

Rugosa

Maytenus dasyclada

1

2

Rugosa

Myrcia laurotteana

5

9

Lisa

Myrcia splendens

3

3

Lisa

Myrsine lorentziana

24

37

Rugosa

Ocotea pulchella

1

4

Rugosa

Rudgea parquioides

1

1

Lisa

Myrciaria tenella

2

5

Lisa

Forófito morto

36

66

Rugoso

Lianas

7

18

-

Os tipos de ritidoma foram divididos em lisas e rugosas. O maior número de indivíduos
de C. grisebachii estava colonizando forófitos de ritidoma rugoso.
Dentre os 114 forófitos, 89 foram encontrados no interior do fragmento estudado e os
25 restantes foram encontrados em área de borda.
As áreas avaliadas próximas a cursos d’água apresentaram um total de 32 forófitos e os
demais ultrapassaram os 5 metros estabelecidos como limite de proximidade.

DISCUSSÃO
A Floresta Ombrófila Mista é uma tipologia florestal com elevada riqueza de Myrtaceae
(GOMES et al. 2017) o que justifica a maior contribuição desta família com forófitos
colonizados por Campylocentrum grisebachii. Com relação ao comportamento da espécie, em
colonizar forófitos mortos, faz-se necessário aumentar a intensidade amostral para verificar se
este é um padrão da espécie ou se está relacionado às características do fragmento avaliado.
Dos forófitos vivos, as espécies Casearia decandra e Myrsine lorentziana foram as mais
colonizadas pela micro-orquídea. Estas duas espécies apresentaram diâmetro médio próximo a
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5 cm, evidenciando que a epífita em questão coloniza, preferencialmente, árvores com menor
diâmetro.
Foi observado que o tipo de ritidoma influenciou na abundância da micro-orquídea,
onde os forófitos de ritidoma rugoso foram preferencialmente colonizados. Entretanto, segundo
Stuart (2008), o tipo de ritidoma não afetou efetivamente a quantidade de indivíduos de microorquídeas por forófito. Além disso, ritidomas fissurados não foram colonizadas por C.
grisebachii e, até mesmo, para cascas lisas a presença era baixa.
Campylocentrum grisebachii é uma espécie que ocorre preferencialmente no interior da
floresta, possivelmente por adaptações fisiológicas das raízes, que ficam expostas à
luminosidade. Este resultado corrobora com Siqueira (2012), onde foi relatado a amostragem
em interior da floresta.
A maior parte dos forófitos estavam em locais com mais de cinco metros de distância
dos cursos de água, e os indivíduos da micro-orquídea estavam posicionados próximos a base
dos forófitos. Campylocentrum grisebachii é constituída por expressivo volume de raízes com
velame, adaptação que possibilita maior absorção da umidade da atmosfera e fornece maior
independência dos cursos de água, entretanto, precisam estar posicionadas próximas ao solo,
de onde ocorre a constante evaporação da umidade.

CONCLUSÃO
Campylocentrum grisebachii coloniza, preferencialmente, forófitos mortos ou providos
de ritidoma rugoso e com diâmetros menores.
Embora os indivíduos se encontrem mais próximas da base do que do ápice dos forófitos,
colonizam, geralmente, áreas do interior do fragmento e não tão próximas a cursos d’água.
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RESUMO
Objetivou-se verificar a influência da estratificação em areia autoclavada na qualidade sanitária
de sementes de erva-mate. Sementes de quatro lotes foram submetidas à estratificação em areia
úmida autoclavada, durante três e seis meses, tendo sua sanidade avaliada em meio BDA ao
final destes períodos, assim como em sementes que não passaram por estratificação. Foram
identificados:

Fusarium graminearum,

Fusarium oxysporum,

Fusarium guttiforme,

Paecilomyces sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. Já Aureobasidium melanogenum,
Trichoderma sp., Curvularia sp., Rhizopus sp., Alternaria sp., Cladosporium sp. e Bipolaris sp.
tiveram menores ocorrências. Observou-se a redução de Fusarium graminearum, Fusarium
oxysporum, Fusarium guttiforme, Aspergillus sp. e Penicillium sp. após a estratificação em
areia autoclavada e o gênero Paecilomyces somente foi observado aos 180 dias de
estratificação, podendo estar relacionado com a degradação do endocarpo de sementes de Ilex
paraguariensis.
Palavras-chave: erva-mate; superação de dormência; patologia de sementes.

EFFECT OF STRATIFICATION IN STERILIZED SUBSTRATE IN THE SANITARY
QUALITY OF Ilex paraguariensis SEEDS

ABSTRACT
The stratification of Ilex paraguariensis seeds (yerba mate) in wet sand for periods of four to
six months is a common practice in nurseries, used to overcome their dormancy. However, this
process may present difficult phytosanitary control due to the high moisture content and the
high concentration of seeds in the same place. Thus, the present work had the objective of
verifying the influence of the stratification in autoclaved sand on the sanitary quality of yerba
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mate seeds from different lots. Seeds of four lots were submitted to wet stratification for three
and six months, and their sanity was evaluated at the end of these periods, as well as seeds that
did not undergo stratification. At the end of the stratification period, the seeds had a darkened
surface appearance, which may be related to the action of the fungi in the degradation of the
endocarp. Have been identified: Fusarium graminearum, Fusarium oxysporum, Fusarium
guttiforme, Paecilomyces sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. Aureobasidium melanogenum,
Trichoderma sp., Curvularia sp., Rhizopus sp., Alternaria sp., Cladosporium sp. and Bipolaris
sp. had fewer occurrences. Observed reduction of Fusarium graminearum, Fusarium
oxysporum, Fusarium guttiforme, Aspergillus sp. and Penicillium sp. after stratification and the
genera Paecilomyces was only observed at 180 days of stratification, and may be related to the
degradation of the endocarp of Ilex paraguariensis seeds.
Keywords: yerba mate; overcoming dormancy; seed pathology.

INTRODUÇÃO
As sementes de erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hill.) são classificadas como
dormentes. Visando à superação da dormência, utiliza-se do método de estratificação em areia
durante períodos de quatro a seis meses, período no qual os embriões rudimentares da espécie
podem completar o seu desenvolvimento, assim como possibilitar a permeabilidade do
tegumento (ZANON, 1988; DANIEL, 2009; POLETTO et al., 2015).
O processo de estratificação apresenta difícil controle fitossanitário, devido ao elevado
grau de umidade e a grande concentração de sementes no mesmo local (CROCE; FLOSS, 1999;
POLETTO et al., 2015). Grigoletti Júnior e Auer (1996) observaram que sementes estratificadas
de erva-mate apresentaram um alto índice de contaminação por fungos, dentre eles do gênero
Fusarium. Fatores como a não desinfestação do substrato ou sua reutilização, e o
beneficiamento inadequado das sementes (presença de restos de polpa e outras impurezas)
favorecem o aparecimento de patógenos, inviabilizando-as ou provocando doenças nas
plântulas. De acordo com Grigoletti Junior et al. (1999), alguns fungos associados às sementes
de erva-mate no processo de estratificação apresentam um efeito de degradação do endocarpo.
Este fato favorece a germinação das sementes da espécie, auxiliando na superação de dormência
física das mesmas.
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Com este trabalho objetivou-se verificar a influência da estratificação em areia
autoclavada na qualidade sanitária de sementes de erva-mate de diferentes locais de coleta.

METODOLOGIA
Foram utilizadas sementes de erva-mate provenientes de quatro localidades. As
sementes foram extraídas dos frutos em peneira e água corrente, beneficiadas manualmente
para retirada das impurezas e imediatamente utilizadas nas avaliações.
Para a processo de estratificação, as sementes foram acondicionadas em caixas gerbox,
onde uma camada de 0,25 cm de sementes ficou entre duas camadas de areia úmida com 1 cm
cada. A areia foi autoclavada a 121 °C por 20 minutos e umedecida até atingir 60% da
capacidade de campo com água (CUQUEL et al. 1994; BRASIL, 2009). Cem sementes, por
lote, permaneceram acondicionadas em alternância de temperatura de 15 °C por 16 horas e 35
°C por 8 horas durante três meses, e outras 100 sementes, por lote, durante o período de seis
meses.
Depois do período de estratificação, as sementes foram submetidas ao teste de sanidade,
onde foram previamente desinfestadas com hipoclorito de sódio a 1% (BRASIL, 2009). Quatro
repetições de 25(12+13) sementes foram dispostas em duas placas de Petri contendo meio de
cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) e acondicionadas a 25 ± 2 °C em câmara climatizada com
fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Posteriormente, realizou-se a avaliação do teste,
baseando-se na análise de estruturas fúngicas, com auxílio de estereomicroscópio e microscópio
óptico. A identificação fúngica foi feita por meio de comparação com as características descritas
em literatura específica (BARNETT; HUNTER, 1972). Para os gêneros Fusarium e
Aureobasidium, a identificação foi realizada molecularmente, pelo Instituto Biológico. Foram
identificados Fusarium guttiforme, Fusarium oxysporum e Aureobasidium melanogenum, por
meio da região TEF (Translation Elongation Fator) e ITS (Internal Transcribed Spacer, não
depositados no GenBank) para os demais. Novas colônias das espécies identificadas
molecularmente foram avaliadas, posteriormente, pela comparação morfológica com as
mesmas. Os dados de incidência dos fungos foram expressos em porcentagem.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. O arranjo dos
dados do experimento de tratamento das sementes foi caracterizado como bifatorial (4 x 3),
composto por quatro lotes e três períodos de estratificação (0, 90 e 180 dias). Para a análise de
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variância, como os dados não apresentaram normalidade, foram transformados pela fórmula
ARCSEN [(x+0,5)/(100)]½. A comparação das médias para o fator lotes- qualitativo- foi feita
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, com auxílio do programa SISVAR
(FERREIRA, 2000).

RESULTADOS
Pela análise de variância, foi verificada interação significativa entre o fatorial: lotes X
períodos de estratificação (Tabela 1). Foram observados valores de Coeficiente de Variação
(CV) de 21,75% a 60,87%. Em sementes de erva-mate submetidas ao processo de estratificação,
foram identificados os fungos segundo Tabela 1. Foram observados ainda, em menor
quantidade, Aureobasidium melanogenum, Trichoderma sp., Curvularia sp., Rhizopus sp.,
Alternaria sp., Cladosporium sp. e Bipolaris sp.

Tabela 1: Incidência fúngica (%) em sementes de erva-mate de diferentes lotes e submetidas a
diferentes períodos de estratificação.

Fusarium
graminearum

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

Média

Fusarium
oxysporum

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

Média

Fusarium
guttiforme

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

Média

Paecilomyce
s sp.

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

Período de estratificação (dias)
0
90
33,5 c¹
9,3 b
0,0 a
3,0 a
0,0 a
15,0 c
9,0 b
0,0 a
10, 6
6,8
Período de estratificação (dias)
0
90
12,5 ab
12,7 ab
22,5 b
19,7 b
0,0 a
15,0 b
12,0 ab
0,0 a
11,7
11,8
Período de estratificação (dias)
0
90
22,0 b
21,7 c
30,5 b
13,0 b
4,0 a
29,5 c
27,0 b
8,0 a
20,9
18,1
Período de estratificação (dias)
0
90
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a

180
1,0 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,3

Média
14,6
1,0
5,0
3,0
CV%: 24,76

180
0,0 a
63,5 b
0,0 a
0,0 a

Média
8,4
26,4
5,0
4,0

15,8

CV%: 21,75

180
0,5 a
1,0 a
0,0 a
0,0 a
0,3

Média
14,7
14,8
11,1
11,6
CV%: 27,49

180
81,0 b
7,5 b
0,0 a
0,0 a

Média
27,0
2,5
0,0
0,0
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Média

Aspergillus
sp.

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

Média

Penicillium
sp.

Fungo

Lote
Porto União
Campo Erê
Ajuricaba
Urupema

0,0
0,0
Período de estratificação (dias)
0
90
1,5 a
0,0 a
2,0 a
0,0 a
0,0 a
6,5 b
0,0 a
5,5 ab
0,9
3,0
Período de estratificação (dias)
0
90
3,0 a
0,0 a
9,0 b
0,0 a
3,0 a
0,0 a
2,5 a
1,0 a

22,1

CV%: 24,20

180
0,5 a
0,0 a
0,0 a
0,0 a
0,1

Média
0,7
0,7
1,6
1,8
CV%: 60,87

180
0,0 a
0,0 a
0,5 a
7,5 b

Média
1,0
3,0
1,2
3,7

Média
4,4
0,3
2,0
CV%: 50,09
¹Letras maiúsculas iguais para linhas e minúsculas para colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade

DISCUSSÃO
Sobre o aumento da ocorrência fúngica, Grigoletti Júnior et al. (1999) verificaram que
esse fato se deve à redução de nutrientes existentes no substrato utilizado para a estratificação,
sendo que os autores não utilizaram areia esterilizada. No presente trabalho, a redução fúngica
ao longo da estratificação pode estar relacionada à diminuição de nutrientes das sementes,
Poletto et al. (2015) avaliaram sementes no final do processo de estratificação e verificaram
uma contaminação fúngica por Fusarium sp. e Rhizoctonia sp. próxima a 100%. Os mesmos
autores verificaram que grande parte da contaminação gerada pode ser oriunda de substratos e
materiais contaminados. Como verificado no presente trabalho, a utilização de um substrato
esterilizado pode ser eficiente no controle fúngico durante a estratificação de sementes de ervamate.
Os gêneros Aspergillus e Penicillium são considerados fungos de armazenamento,
podem causar o apodrecimento de sementes de diversas espécies, ocasionando perdas no poder
germinativo, descoloração parcial ou total de sementes, aquecimento, transformações
bioquímicas, produção de toxinas e modificações celulares (WETZEL, 1987). Geralmente em
condições com elevada umidade e grande concentração de sementes, como é o caso da
estratificação, estes gêneros apresentam grande incidência. Para todos os fungos avaliados, os
diferentes comportamentos de incidência ao longo da estratificação podem estar relacionados
ao fator qualidade inicial de sementes, sendo que sementes com menor qualidade apresentam
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maior predisposição ao ataque de fungos (WETZEL, 1987); além disso, a utilização de
substrato esterilizado pode contribuir no controle fúngico de sementes de erva-mate.

CONCLUSÃO
A incidência de Fusarium graminearum, Fusarium oxysporum, Fusarium guttiforme,
Aspergillus sp. e Penicillium sp. em sementes de erva-mate diminui após a estratificação em
areia auto clavada. O gênero Paecilomyces apresentou incidência somente aos 180 dias de
estratificação, estando relacionado com a degradação do endocarpo de sementes de erva-mate.
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RESUMO
O arroz é sensível a altas temperaturas na fase reprodutiva, principalmente na antese.
Temperaturas acima de 35ºC podem esterilizar espiguetas, causando decréscimo de produção.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito da temperatura na antese sobre a massa de 1.000
grãos em genótipos de arroz irrigado. O experimento desenvolveu-se na Epagri de Itajaí-SC,
implantado em baldes e conduzido em casa de vegetação e câmara de crescimento. O
delineamento foi inteiramente casualizado com tratamentos dispostos num fatorial 5x5x2, com
três repetições. O primeiro fator correspondeu aos genótipos avaliados: a linhagem SC676 e as
cultivares Epagri 109, SCS116 Satoru, SCS121 CL e SCS122 Miura. O segundo fator, às
temperaturas submetidas por sete dias na antese: 42, 40, 38, 36 e 34°C. Para cada temperatura,
teve uma testemunha mantida a temperatura ambiente na casa de vegetação, correspondente ao
terceiro fator. Após colheita, realizou-se a pesagem e determinação da massa de 1.000 grãos.
Os dados foram avaliados pela análise de variância, usando o teste F, e quando significativos,
foram comparados pelo teste de Tukey e análise de regressão polinomial, ambos ao nível de
significância de 5%. As testemunhas não apresentaram diferença significativa na massa de
1.000 grãos entre os genótipos testados, bem como nas temperaturas de 38, 36 e 34ºC, indicando
que a ocorrência de temperaturas até 38ºC não reduz a massa de 1.000 grãos em genótipos de
arroz irrigado. A temperatura de 42ºC foi a responsável pela maior diferença de massa de 1.000
grãos dos genótipos avaliados, seguido pela temperatura de 40ºC.
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Palavras-chave: Oryza sativa, Fase reprodutiva, Calor
EFFECT OF HIGH TEMPERATURES ON ANTHESIS ON THE MASS OF 1,000
GRAINS IN RICE GENOTYPES

ABSTRACT
Rice is sensitive to high temperatures during the reproductive phase, especially in anthesis.
Temperatures above 35ºC can sterilize the spikelets, causing decrease in production. This study
was carried out aiming to evaluate the effect of temperature on anthesis on the mass of 1,000
grains in irrigated rice genotypes. The experiment was set in the Epagri of Itajaí-SC, was set in
buckets placed in a greenhouse and growth chamber. A completely randomized experimental
was used, the treatments were arranged in a 5x5x2 factorial design with three replications. The
first factor corresponded to the genotypes: the inbreed SC676 and the cultivars Epagri 109,
SCS116 Satoru, SCS121 CL and SCS122 Miura. The second factor, at temperatures submitted
for seven days in anthesis: 42, 40, 38, 36 and 34°C. For each temperature, there was also a
control maintained at ambient temperature in the greenhouse, corresponding to the third factor.
After harvesting, the grains were weighed and determined the mass of 1,000 grains. Data were
evaluated by the Variance Analysis, using the F test and the F values were significant, averages
were compared by the Tukey’s test and regression analysis, both at the 5% significance level.
The controls kept didn’t present significant differences in the mass of 1,000 grains among the
tested genotypes, as well as in the temperatures of 38, 36 and 34ºC, indicating that the
occurrence of temperatures up to 38ºC doesn’t reduce the mass of 1,000 grains in irrigated rice
genotypes. The temperature of 42ºC was responsible for the largest difference of mass of 1,000
grains of the evaluated genotypes, followed by the temperature of 40ºC.
Keywords: Oryza sativa, Reproductive phase, Heat
INTRODUÇÃO
O arroz faz parte dos hábitos alimentares de mais de três bilhões de pessoas no mundo,
sendo cultivado em vários países, e considerado a cultura mais importante para a segurança
alimentar (LYMAN et al., 2013).
A temperatura é um dos fatores climáticos de maior importância para o crescimento,
desenvolvimento e rendimento na cultura do arroz. Em todo o ciclo da cultura, a fase mais
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sensível para as plantas de arroz à ocorrência de temperaturas mais elevadas é a antese, onde a
ocorrência de ventos quentes afeta seriamente a fecundação dos estigmas, reduzindo o número
de grãos formados (EBERHARDT; SCHIOCCHET, 2015; SOSBAI, 2016; PRASAD;
BHEEMANAHALLI; JAGADISH, 2017).
Na região Sul, onde estão os maiores produtores de arroz do Brasil (Rio Grande do Sul
e Santa Catarina), a ocorrência de altas temperaturas durante o cultivo é comum. Com base
nisto, e sabendo que não há alternativas plausíveis para controlar as variações climáticas, é
necessário encontrar maneiras de escape, para reduzir as perdas de produção causadas pela
ocorrência indesejada de calor extremo, entre elas, a obtenção de cultivares tolerantes. Desta
forma, é importante a condução de experimentos que forneçam subsídios para identificar
genótipos tolerantes à ocorrência dessas temperaturas nesta etapa crítica para a cultura.
Baseado nisto, este trabalho foi conduzido objetivando avaliar o efeito do aumento da
temperatura na fase da antese sobre a massa de 1.000 grãos em genótipos de arroz irrigado
produzidos pela Epagri, bem como, identificar materiais tolerantes a ocorrência de altas
temperaturas.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em Itajaí–SC, na Estação Experimental da Epagri,
durante o ano agrícola de 2017/18. A implantação do ensaio foi realizada em baldes, com
utilização de ambiente controlado (câmara de crescimento e casa de vegetação).
O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial e três repetições. O
primeiro fator correspondeu aos genótipos utilizados: quatro cultivares (Epagri 109, SCS116
Satoru, SCS121 CL e SCS122 Miura) e uma linhagem (SC676). Na antese, cada genótipo foi
submetido por sete dias a cinco temperaturas diurnas: 42, 40, 38, 36 e 34ºC, correspondentes
ao segundo fator. A temperatura noturna foi 8ºC menor que a diurna em cada tratamento
térmico, sendo, respectivamente, 34, 32, 30, 28 e 26ºC. Para cada temperatura e genótipo
avaliado, houve uma testemunha mantida à temperatura ambiente, em casa de vegetação. Com
isso, o experimento foi composto por 150 unidades experimentais (5x5x2x3). Esse
procedimento foi necessário, pois os genótipos de cada temperatura foram semeados em datas
distintas, pois há apenas uma câmara de crescimento para aplicação dos tratamentos e não há
possibilidade de controlar diferentes temperaturas em um mesmo momento.
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A semeadura foi realizada em caixas e após 10 dias foram transplantadas para os baldes
10 plântulas. Após a estabilização da cultura, quando a cultura se encontrava no estádio V6 da
escala de Counce et al. (2000), foi realizado um desbaste, deixando apenas uma planta por
balde. Os baldes ficaram acondicionados na casa de vegetação da semeadura até a antese.
Quando cada genótipo atingiu a fase da antese, os baldes referentes às temperaturas foram
transferidos para a câmara de crescimento para aplicação dos regimes térmicos, por sete dias.
O momento em que as plantas foram encaminhadas para a câmara de crescimento foi
determinado quando duas a três panículas estavam prestes a emergir da folha bandeira,
característica observada no final do estágio R2 ao início de R3, segundo a escala de Counce et
al. (2000). Após a imposição dos tratamentos as plantas retornaram para a casa de vegetação,
onde permanecem até a colheita.
Finalizado o ciclo da cultura, realizou-se a colheita dos perfilhos e em seguida,
realizou-se a debulha das panículas, a separação das espiguetas cheias e vazias, e a contagem
e pesagem dos grãos cheios, determinando-se, a massa de 1.000 grãos para cada tratamento.
Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o teste F, ao nível de
significância de 5%. Quando os valores foram significativos, as médias dos tratamentos foram
comparadas pelo

teste de Tukey,

também

ao

nível de significância de 5%.

RESULTADOS
Os dados submetidos à análise de variância apresentaram interação tripla (genótipo x
temperatura x estresse térmico/testemunha), indicando que cada material respondeu de maneira
diferenciada, conforme a variação de temperatura e aplicação ou não do estresse térmico
(Tabela 1). A resposta foi inversa ao aumento de temperatura, tendo menor massa de 1.000
grãos na faixa de temperatura de 40 a 42ºC. A análise de regressão para avaliar o efeito da
temperatura na massa de 1.000 grãos de cada genótipo pode ser visualizada na Figura 1, que
demonstra a resposta desta característica à mudança de temperatura, podendo ser observado
que temperaturas acima de 38ºC conferem a menor massa de 1.000 grãos dos genótipos
conforme há aumento da temperatura.
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Tabela 1 – Massa de 1.000 grãos de genótipos de arroz irrigado submetidos a diferentes
temperaturas na fase da antese, em relação à testemunha. Itajaí-SC, 2017/18.
MASSA DE 1.000 GRÃOS (g)

42ºC
Testemunha
40ºC
Testemunha
38ºC
Testemunha
36ºC
Testemunha
34ºC
Testemunha

17,0 bcB

SCS116
Satoru
20,2 bBC

14,0 cB

22,9 bC
23,9 aBC

27,7 aA
17,4 bB

26,4 abA
18,7 bC

26,9 abA
25,8 aA

25,7 aA
26,3 aA

26,8 aABC
28,0 aAB

26,8 aA
26,7 aA

24,5 aAB
28,4 aA

27,9 aA
27,7 aA

27,0 aA
24,5 aA
23,7 bA
23,9 aA
25,4 aA

29,5 aA
27,8 aABC
27,0 abABC
26,2 aABC
26,2 aABC

28,6 aA
26,8 aA
25,8 abA
26,0 aA
26,0 aA

27,7 aA
27,5 aA
28,2 aA
26,0 aA
25,9 aA

29,7 aA
26,2 aA
26,7 abA
25,6 aA
25,2 aA

SCS122 Miura

SCS121 CL

Epagri 109

0,00 dB*

24,8 aABC

25,2 abA
23,8 aA

SC 676

CV% = 7,60
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de significância.

Figura 1 – Efeito da temperatura durante a antese sobre a massa de 1.000 grãos de genótipos de
arroz irrigado. Itajaí-SC, 2017/18.
30,0

Massa de 1.000 grãos (g)

25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0
32

34

36
38
40
42
Temperatura durante a antese (ºC)

SCS122 Miura
y = -0,9482x2 + 69,639x - 1249,8
R² = 0,8926
SCS121 CL
y = -0,1018x2 + 7,4007x - 107,29
R² = 0,5225
Epagri 109
y = -0,2071x2 + 14,373x - 222,62
R² = 0,8124
SCS116 Satoru
y = -0,1893x2 + 13,366x - 208,89
R² = 0,6363
SC 676
y = -0,5036x2 + 37,091x - 654,43
44
R² = 0,9056

DISCUSSÃO
Em geral, nas testemunhas dos tratamentos não houve diferença significativa na massa
de 1.000 grãos entre os genótipos utilizados, bem como nas temperaturas de 38, 36 e 34ºC,
indicando que a ocorrência de temperaturas até 38ºC na fase da antese não reduzem a massa de
1.000 grãos nos genótipos de arroz irrigado.
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Na aplicação de 40ºC, as cultivares Epagri 109 e SCS116 Satoru diferiram dos demais
genótipos avaliados, apresentando as menores massas de 1.000 grãos, de, respectivamente, 17,4
e 18,7 g, enquanto que os outros genótipos, SCS122 Miura, SCS121 CL e SC 676,
apresentaram, respectivamente, massas de 1.000 grãos de 23,8, 23,9 e 25,8 g, as quais não
diferenciaram de suas respectivas testemunhas (Tabela 1).
A temperatura de 42ºC foi a responsável pela maior diferença de massa de 1.000 grãos
dos genótipos avaliados. A cultivar SCS122 Miura não apresentou formação de grãos nesta
temperatura, o que impossibilitou a obtenção do valor da massa de 1.000 grãos. Dentre os outros
quatro genótipos avaliados, a cultivar SCS121 CL apresentou a maior massa de 1.000 grãos
(Tabela 1 e Figura 1), sendo que não diferiu das suas testemunhas e os demais tratamentos. Os
demais materiais avaliados apresentaram massas de 1.000 grãos de 20,2, 17,0 e 14,0 g,
respectivamente para os genótipos SCS116 Satoru, Epagri 109 e SC 676, sendo que a diferença
significativa entre esses três genótipos, deu-se apenas para a cultivar SCS116 Satoru e a
linhagem SC 676 (Tabela 1).
Temperaturas acima de 40ºC são responsáveis pela redução na massa de 1.000 grãos
para as cultivares Epagri 109 e SCS116 Satoru, enquanto que para a linhagem SC 676, o
limitante é temperatura acima de 42ºC, bem como para a cultivar SCS122 Miura, que não
apresentou formação de grãos. Para a cultivar SCS121 CL a temperatura não é um limitante no
que refere-se a massa de 1.000 grãos, pois esse material não diferenciou entre os tratamentos
para essa variável.
Pode-se observar uma resposta quadrática para a variável em questão (Figura 1), a qual
demonstra que, para as cultivares SCS122 Miura e para a linhagem SC 676, as maiores massas
de 1.000 grãos foram obtidas em temperaturas próximas a 36ºC. Já para os demais genótipos,
as maiores massas de 1.000 grãos foram obtidas em temperaturas de até 34ºC. A análise de
regressão também comprova que o maior impacto negativo do aumento da temperatura na
antese sobre a massa de 1.000 grãos ocorreu na cultivar SCS122 Miura e o menor na cultivar
SCS121 CL.

CONCLUSÃO
1.

As menores massas de 1.000 grãos foram observadas quando os materiais foram
submetidos às maiores temperaturas na antese, na faixa de 40 a 42ºC.
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2.

Na faixa de temperaturas entre 34 e 38ºC o comportamento das plantas assemelhouse com os das suas testemunhas.

3.

A cultivar SCS121 CL apresentou maior tolerância às altas temperaturas do que os
demais genótipos, não apresentando variação na massa de 1.000 grãos nos diferentes
tratamentos submetidos e nas suas respectivas testemunhas.
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RESUMO
Microrganismos desempenham um papel fundamental na preservação da fertilidade do solo em
agroecossistemas. Os mais importantes microrganismos biofertilizantes são os fungos
micorrízicos arbusculares (MA), que formam simbioses mutualistas com as raízes da maioria
das plantas agrícolas. Este trabalho avaliou o efeito de doses crescentes dos herbicidas
Roundup® (i.a Glifosato) e Gramocil® (i. a Diuron) na germinação de esporos de Gigaspora
albida, e Rhizophagus clarus, com base no protocolo ISO/TS 10832. Os herbicidas foram
testados em 8 doses (0, 10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 mg i.a kg-1 de substrato seco), em
delineamento completamente casualizado, com 6 repetições. Em cada unidade experimental
(UE), foram inseridos 30 esporos. A germinação dos esporos de G. albida, expostos ao
Glifosato, apresentou inibição de no máximo 5,2 % em relação ao controle, na maior dose
aplicada (1000 mg.kg-1). Os dados não apresentaram diferenças significativas. Para os esporos
de R. clarus, reduziu a germinação em 30 % na maior dose. A partir da dose de 100 mg.kg -1 os
valores foram menores em relação ao controle. Para o princípio ativo Diuron, a germinação dos
esporos de G. albida foi reduzido em 8 %, na dose 1000 mg.kg -1. Somente maior dose
apresentou resultado significativo, quando comparado com o controle. A germinação dos
esporos da espécie R. clarus, foi inibida em 65 % na maior dose de Diuron. sendo que, a partir
da dose 50 mg.kg-1 os resultados foram significativos. Nas condições testadas, ambos princípios
ativos, comprometeram a germinação dos esporos de R. clarus na maior dose testada (1000
mg.kg-1).
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Palavras-chave: Gigaspora albida, Rhizophagus clarus, ecotoxicologia terrestre.

EFFECT OF HERBICIDES IN THE GERMINATION OF SPORES OF
ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI

ABSTRACT
Microorganisms play a key role in preserving soil fertility in agroecosystems. The most
important biofertilizing microorganisms are arbuscular mycorrhizal fungi (AM), which form
mutualistic symbioses with the roots of most agricultural plants. This work evaluated the effect
of increasing doses of Roundup® (active principle Glyphosate) and Gramocil® (active
principle Diuron) herbicides on spore germination of Gigaspora albida and Rhizophagus
clarus, based on ISO / TS 10832 protocol. Herbicides were tested (0, 10, 50, 100, 250, 500,
750, 1000 mg a.i. kg-1 of dry substrate) in a completely randomized design with 6 replicates. In
each experimental unit, 30 spores were inserted. The germination of the spores of G. albida,
exposed to Glyphosate, showed inhibition of a maximum of 5.2 % in relation to the control, at
the highest dose applied (1000 mg.kg-1). The data did not present significant differences. For
spores of R. clarus, reduced germination by 30 % at the highest dose. From the dose of 100
mg.kg-1 the values were lower in relation to the control. For the active principle Diuron,
germination of the spores of G. albida was reduced by 8 %, at the dose 1000 mg.kg-1. Only the
highest dose presented a significant result when compared to the control. Spore germination of
R. clarus species was inhibited by 65 % in the highest dose of Diuron. being that, from the dose
50 mg.kg-1 the results were significant. Under the conditions tested, both active principles
compromised the germination of spores of R. clarus at the highest tested dose (1000 mg.kg-1).
Keywords: Gigaspora albida, Rhizophagus clarus, Terrestrial Ecotoxicology

INTRODUÇÃO
Os organismos do solo podem ser afetados pela presença de poluentes e dentre esses, os
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) são particularmente importantes. Os FMA são
organismos obrigatoriamente simbiontes que formam uma associação mutualística com a
maioria das espécies vegetais estudadas (WANG; LIU, 2004). Nesta interação, o fungo
beneficia-se principalmente pela absorção de fotoassimilados fornecido pela planta e em
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contrapartida, o fungo transfere nutrientes para as plantas, principalmente fósforo, melhorando
as condições fisiológicas, aumentando o crescimento e a produção de biomassa do hospedeiro
(JAKOBSEN et al, 1992). Devido a sua importância ecológica, sua ampla distribuição
geográfica e sua sensibilidade aos poluentes do solo os FMAs são considerados bons
bioindicadores pois podem ser afetados pela presença de substâncias desde a germinação dos
esporos até o processo final de infecção no sistema radicular das plantas (ARAÚJO;
MONTEIRO, 2007).
Os herbicidas Glifosato e Diuron são amplamente utilizados nos tratamentos de
sementes e não se conhece seu efeito sobre os estágios que precedem a formação das micorrizas
arbusculares. Este trabalho avaliou o efeito de doses de Glifosato e Diuron na germinação de
esporos de Gigaspora albida - isolado SCT200A e Rhizophagus clarus - isolado RJN102A em
um solo artificial tropical.

METODOLOGIA
Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Ecologia de Solos do Centro
de Ciências Agroveterinárias – CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
no período compreendido entre os anos de 2017 e 2018.
As culturas puras de FMAs (Família Glomeraceae, Ordem Glomerales, Classe
Glomeromycetes, Divisão Glomerycota) foram provenientes da Coleção Internacional de
Cultura de Glomeromycota – CICG (http://www.furb.br/cicg/). Os esporos foram multiplicados
no sistema em vaso seguindo a metodologia de Stutz e Morton (1996). Foram testadas culturas
puras de 2 espécies de FMA, sendo um isolado de Gigaspora albida (SCT200A) e um de
Rhizophagus clarus (RJN102A).
O substrato utilizado foi solo artificial tropical (SAT) a 5% (Garcia et al., 2004). O
substrato teve sua umidade ajustada em função da sua capacidade de retenção de água (CRA)
para 50% da CRA (ISO, 1998).
Os herbicidas utilizados para o teste de germinação foram o glifosato (Produto
comercial Roundup®; 445 mg de ingrediente ativo em 1 mL de produto comercial) e Diuron
(Produto comercial Gramocil®; 500 mg de ingrediente ativo em 1 mL de produto comercial).
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Para a contaminação do substrato, o produto comercial foi diluído em água destilada,
formando uma solução estoque, que por sua vez, foi adicionada ao SAT nas doses de 0, 10, 50,
100, 250, 500, 750 e 1000 mg i.a kg de substrato.
Foram estabelecidas 6 repetições por tratamento, as unidades experimentais foram
dispostas em um delineamento inteiramente casualizado (DIC). Para cada isolado/espécie
testada, os esporos utilizados foram extraídos de culturas puras pelo método de peneiragem
úmida (GERDEMANN; NICOLSON, 1963) seguido por centrifugação em gradiente de
sacarose (20 % e 60 %). Em seguida, os esporos foram transferidos para membranas de
nitrocelulose (diâmetro 47 milímetros, porosidade de 0,45 μm, brancas, quadriculadas, com
grade de 3 mm), previamente umidificadas com água destilada e distribuídos pelos esquadros
da grade na membrana, totalizando 30 esporos por membrana. A membrana contendo os
esporos foi coberta com outra membrana, previamente umedecida, formando o chamado
“sanduíche de esporos” que foi então, transferido para placas de Petri entre duas camadas do
substrato testado. Cada placa de Petri contendo o substrato teste e o sanduíche de esporos
constituiu uma unidade experimental (UE).
Cada uma das unidades experimentais recebeu uma primeira camada (cerca de 40 g) do
substrato sobre a qual foi depositado o sanduíche de esporos. Este foi coberto com uma segunda
camada (cerca de 40 g) do mesmo substrato. Posteriormente as placas de Petri foram seladas
com filme de plástico e incubadas em câmaras de germinação tipo B.O.D. com temperatura de
controlada de 28°C (MALLMANN, 2018), em ausência de luminosidade, por 14 dias.
Após o período de incubação as unidades experimentais foram desmontadas e os
sanduíches contendo os esporos retirados das placas. Após abertos, os sanduíches de esporos
foram avaliados em microscópio estereoscópico e os dados anotados.
O número total de esporos recuperados (ou seja, observados) e o número de esporos
germinados foram contados em cada unidade experimental. A percentagem de esporos
germinados versus o número de esporos recuperados foi calculada com base na equação
([x.100/n], onde x é o número de esporos germinados e n o número de esporos recuperados).
Para ser contabilizado como esporo germinado, o comprimento dos tubos germinativos após a
germinação deveria ter sido, pelo menos, 5 vezes maior do que o diâmetro do esporo.
Os resultados foram considerados válidos se atenderam os requisitos estabelecidos pelo
protocolo ISO, sendo necessário que: (1) o número médio de esporos recuperados fosse igual
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ou maior a 25, no final do ensaio; (2) a porcentagem média de germinação de esporos para o
controle fosse igual ou maior do que 75 %, no final do ensaio.
Os dados tiveram os pressuspostos de normalidade e homogeneidade e foram analisados
por ANOVA (OneWay) seguido teste Dunnett para avaliar diferenças significativas entre cada
dose e o tratamento de controle (p <0,05). A percentagem de inibição de germinação (% I)
também foi calculada utilizando a seguinte fórmula: % I = 100 - [n * 100 / x], onde x =%
controle de germinação; n = porcentagem de germinação da dose testada. Com base na
porcentagem de germinação, determinamos os valores de IC50 (concentração que origina 50 %
de inibição da germinação) usando modelos de regressão não-linear através do software
Statistica 10.0 (STATSOFT 2011).

RESULTADOS
A germinação dos esporos de G. albida, quando estes foram expostos ao produto
comercial a base de Glifosato, apresentou inibição de no máximo 5,2 % em relação ao controle,
na maior dose aplicada (1000 mg.kg -1). A média de germinação dos esporos nesta dose foi de
90 %. Os dados não apresentaram diferenças significativas estatisticamente (Figura 2).
Contudo, o mesmo produto comercial quando em contato com os esporos de R. clarus,
reduziu a germinação em até 30 % na maior dose testada (1000 mg.kg -1). A média de
germinação dos esporos nesta dose foi de 62 %, entretanto a partir da dose de 100 mg.kg -1 os
valores foram significativamente menores em relação ao controle (Figura 2).
Figura 2 - Porcentagem de germinação de esporos de G. albida e R. clarus em SAT contaminado com
doses crescentes de Glifosato.
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Para o segundo produto comercial a base do princípio ativo Diuron, a germinação dos
esporos de G. albida foi reduzido em 8 %, o que ocorreu na dose 1000 mg.kg -1. A média de
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germinação dos esporos nesta dose foi de 88 %. Apenas a maior dose apresentou resultado
significativo estatisticamente, quando comparado com o controle (Figura 3).
A germinação dos esporos da espécie R. clarus, foi inibida em 65 % na maior dose
testada do produto comercial a base de Diuron. A média de germinação dos esporos nesta dose
foi de 29 %, sendo que, a partir da dose 50 mg.kg-1 os resultados foram significativos
estatisticamente, indicando que há efeito negativo do ingrediente ativo sobre a germinação dos
esporos. Para este ensaio, foi possível calcular a dose que inibiu 50 % (CI50) da germinação
através do modelo estatístico Logistic (STATSOFT 2011). Segundo o modelo, a dose que causa
redução em 50% da germinação de R. clarus de 443,58 mg.kg-1 (Figura 3).
Figura 3 - Porcentagem de germinação de esporos de G. albida e R. clarus em SAT
contaminado com doses crescentes de Diuron.
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DISCUSSÃO
Os dados obtidos mostram que a resposta destes testes com herbicidas pode variar
conforme a espécies testada. As espécies de FMAs se diferenciam morfologicamente (INVAN,
2019). A espécie G. albida possui a primeira camada externa do esporo rígida e permanente,
além do esporo ser relativamente maior que o esporos de R. clarus, que possui uma camada
mucilaginosa de hialina que geralmente é descamada e degradada e, em esporos maduros está
ausente. As características de espessura de parede, podem ser um fator ligado à diferença de
sensibilidade entre a espécies testadas.
Entretanto, existem poucos estudos que relatam as interações dos agrotóxicos com os
FMAs e há muitas lacunas a serem preenchidas no que diz respeito ao efeito dos agrotóxicos
sobre esses organismos não alvo, seja sobre os efeitos diretos (germinação de esporos e
estabelecimento da simbiose micorrízica), ou indiretos (colonização micorrízica e emissão de
micélio extrarradicular).
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Os FMA’s não são organismo alvo dos herbicidas, portanto o resultado do princípio
ativo Glifosato para as duas espécies e Diuron pra G. álbida são resultados ambientalmente
desejáveis. Contudo, há necessidade de explorar mais o resultado do princípio ativo Diuron pra
espécie R. clarus, visto que, efeitos nocivos a germinação da espécie foi já observada neste
estudo. Outro ponto a ser considerado é o fato de que o efeito de substâncias químicas pode
causar impacto em outras etapas do ciclo de vida desses organismos, que são simbiontes
obrigatórios e cuja importância ecológica já foi citada.

CONCLUSÃO
Em testes de análise de risco ecológico os herbicidas Glifosato e Diuron oferecem risco
apenas à fase pré-simbiótica da espécie Rhizophagus clarus.
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RESUMO
A Sequoia sempervirens apresenta dificuldade para se propagar via sementes, sendo a
propagação vegetativa uma alternativa para a espécie. Contudo algumas matrizes apresentam
dificuldade para o enraizamento de miniestacas. Este trabalho objetivou testar o uso de extrato
aquoso de tubérculos de Cyperus rotundus no enraizamento de estacas de dois clones de
sequoia. Os tubérculos foram coletados, lavados e triturados com água destilada, para produzir
o extrato. As miniestacas de sequoia foram coletadas no Viveiro Florestal da universidade,
confeccionadas com 8 cm, reduzindo a área foliar para 50%. Utilizou-se 5 tratamentos para
aplicação do extrato: sem uso do extrato, 50 % da concentração, 100% da concentração, 50%
da concentração com reaplicação e 100% da concentração com reaplicação, com 5 repetições
cada tratamento e 8 miniestacas cada repetição. Reaplicações de 10 ml por tubete a cada 20
dias, durante 60 dias. Aos 90 dias avaliou-se: porcentagem de sobrevivência, formação de
raízes, número de raiz por estaca e formação de calos. Os dados foram submetidos a análise de
variância (ANOVA), e quando significativo, realizou-se o teste de médias de Scott-Knott a
nível de 5% de probabilidade de erro. A utilização do extrato com concentração de 100% e
reaplicações a cada 20 dias favoreceu a sobrevivência das estacas, sendo o resultado
estatisticamente superior aos demais, e ainda resultou no maior número de estacas enraizadas.
Palavras-chave: Cyperus rotundus, clones, propagação vegetativa.
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ROOTS OF Sequoia sempervirens MINICUTTINGS WITH TIRYRICA TUBER
EXTRACT
ABSTRACT
Sequoia sempervirens presents difficulties to propagate through seeds, with vegetative
propagation being an alternative for the species. However, some matrices present difficulties
for rooting minicuttings. This work aimed to test the use of aqueous extract of Cyperus rotundus
tubers in the rooting of cuttings of two sequoia clones. The tubers were collected, washed and
shredded with distilled water to produce the extract. Seedling minicuttings were collected in
the university Forest Nursery, made with 8 cm, reducing the leaf area to 50%. Five treatments
were used for the application of the extract: without the use of the extract, 50% of the
concentration, 100% of the concentration, 50% of the concentration with reapplication and
100% of the concentration with reapplication, with 5 repetitions each treatment and 8 minicuts
each repetition. Reapplications of 10 ml per tube every 20 days for 60 days. At 90 days it was
evaluated: percentage of survival, root formation, root number per cutting and callus formation.
The data were submitted to analysis of variance (ANOVA), and when significant, the ScottKnott averages test was performed at a 5% probability of error. The use of the extract with
100% concentration and reapplications every 20 days favored the survival of the cuttings, being
the result statistically superior to the others, and still resulted in the greater number of rooted
cuttings.
Keywords: Cyperus rotundus, clones, vegetative propagation.

INTRODUÇÃO
A sequoia sempervirens (D. Don) Endl.) é conhecida como Redwood, redwood costeira
ou sequoia da Califórnia. A espécie é nativa da costa central e norte da Califórnia, de uma região
com chuva moderada a pesada no inverno e com nevoeiros no verão, condições ótimas para o
desenvolvimento da espécie (OLSON; ROY; WALTERS, 1990).
No mundo, alguns indivíduos dessa espécie estão entre as plantas que apresentam as
maiores alturas, chegando alguns deles a apresentar alturas maiores que 100 metros (COWN,
2008). Desde 1840, a sequoia foi introduzida na América e domesticada com sucesso em muitos
países (LIU et al., 2006). No Brasil, foi plantada principalmente para arborização, não sendo
encontrados plantios comerciais com a espécie (NAVROSKI et al., 2015).
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Em condições naturais a sequoia reproduz-se vegetativamente por brotações a partir do
tronco ou da raiz, por gemas adormecidas na base da planta ou por árvores caídas. Quando uma
árvore é cortada ou queimada formam-se várias mudas no entorno, esse brotos, por causa do
sistema radicular já estabelecido, cresce mais vigorosamente que plântulas, e portanto são a
forma mais comum de reprodução natural (LUNA, 2008). Alternativa adotada pela planta para
perpetuar a espécie, tendo em vista que a viabilidade das sementes é muito baixa, menos que
10% (OLSON; ROY; WALTERS, 1990).
Com base na forma natural de disseminação da espécie, a alternativa para propagação
da espécie em viveiros florestais é a propagação vegetativa via estaquia. Estacas de caule
apresentam resultados satisfatórios e relativamente rápidos na produção de clones
geneticamente superiores (HUNT et al., 2011; MAJADA et al., 2011).
Entretanto, a estaquia da sequoia pode apresentar problemas no enraizamento e baixa
produção de raízes finas na estaca, o que pode prejudicar a sobrevivência das mudas (LIU et
al., 2006). Segundo Olson et al. (1990), é possível obter mais de 90% de enraizamento com o
uso de matrizes jovens e uso de irrigação por nebulização.
Para promover o enraizamento de estacas várias técnicas são testadas, o produto mais
utilizado é as auxinas sintéticas. Contudo, nos últimos anos, as pesquisas têm voltado interesse
para obtenção de métodos alternativos para a indução da rizogênese em estacas de plantas de
difícil propagação vegetativa. Isso faz com que a tiririca, planta encontrada em larga escala em
grande parte do mundo, apresente-se como uma alternativa para a promoção de enraizamento
de estacas (SCARIOT; LIMA, 2017).
A tiririca (Cyperus rotundus L.) é conhecida por seus efeitos alelopáticos e tem sido
utilizada segundo conhecimento popular e citados em alguns artigos como promotores de
enraizamento (LEÃO; FERREIRA; ANIMURA, 2004), devido à quantidade elevada de ácido
indolbutírico (AIB) nos tubérculos e nas folhas, (LORENZI, 2000). Alguns autores dizem que
esses tubérculos possuem substâncias que são inibitórias para algumas plantas cultivadas, mas
existem referências que afirmam que essas mesmas substâncias podem ser usadas para indução
de raízes em estacas, ou seja, atuam como sinergistas do ácido indol-acético (AIA)
(QUAYYUM et al., 2000; MUNIZ et al., 2007).
O objetivo do estudo foi testar o uso do extrato aquoso de tubérculos de Cyperus
rotundus no enraizamento de miniestacas de Sequoia sempervirens.
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MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no Viveiro Florestal do campus do Centro de Ciências
Agroveterinárias da UDESC, no município de Lages – SC, durante os meses de agosto a
novembro de 2018. O clima local é classificado de acordo com Köppen como Cfb (temperado
úmido com verão temperado) e apresenta temperatura média de 16,6°C.
Para confecção do extrato aquoso de tiririca, os tubérculos de Cyperus rotundus foram
coletados no próprio campus. Estes, passaram pelo processo de lavagem e secagem com papel
toalha. Foram triturados em liquidificador na proporção de 100 gramas de tubérculos para 1000
mL de água destilada para produção de extrato aquoso. Após a moagem, o material foi
peneirado, para facilitar a aplicação.
Utilizou-se cinco tratamentos: sem uso do extrato, 50 % da concentração, 100% da
concentração, 50% da concentração com reaplicação e 100% da concentração com reaplicação.
O material vegetal utilizado para produção das miniestacas de Sequoia sempervirens foi
o clone A117, proveniente de resgate vegetativo realizado por Pereira et al. (2017) e o clone da
A100 (resgatado na empresa Sincol – Caçador/SC) ambos mantidos em sistema de minijardim
clonal. As miniestacas foram confeccionadas com aproximadamente 8 cm de comprimento,
com a base cortada em bisel e mantidas duas folhas, com área reduzida a 50%.
Uma vez confeccionadas, as miniestacas permaneceram com a base submersa no extrato
de tiririca a 100 e 50% da concentração inicial por um período de 24 horas. Ao fim da imersão,
as miniestacas foram plantadas em tubetes de polipropoleno de 110 cm³, contendo substrato
comercial com de adição de 6 g L-1 de fertilizante de liberação controlada (15-15-15).
O experimento foi mantido em estufim, com umidade superior a 80% e irrigação por
microaspersão, por 90 dias. Para os tratamentos com reaplicação, adicionou-se 10 mL da
concentração do extrato, em cada tubete a cada 20 dias, no total de 3 reaplicações. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (formas de
aplicação) 10 repetições por tratamento, com 8 miniestacas cada repetição.
Ao fim dos 150 dias, as estacas foram avaliadas quanto aos seguintes parâmetros:
porcentagem de sobrevivência, formação de raízes, formação de calos e número de raiz por
estaca. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e quando significativo,
realizou-se o teste de médias de Scott-Knott a nível de 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve diferença significativa para porcentagem de sobrevivência e porcentagem de
enraizamento em função dos tratamentos. Para formação de calos e número de raízes não houve
diferença significativa (Tabela 1).

Tabela 1. Porcentagem de sobrevivência (SB), porcentagem de formação de calos (CA),
porcentagem de enraizamento (ER) e número de raízes (NR), avaliados aos 150 dias em estacas
de Sequoia sempervirens.
Tratamento
Sem ad. de extrato
50 % da concentração
100% da concentração
50% da concentração + reaplicação
100% da concentração + reaplicação

SB (%)
58 b*
61 b
52 b
50 b
72 a

CA (%)
56
55
50
45
62

ER (%)
35 a*
33 a
33 a
20 b
45 a

NR
1,80
1,18
1,21
0,56
1,29

* Médias na coluna na coluna, seguidas por letras diferentes, diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade de erro.

A porcentagem de sobrevivências das estacas foi maior com a utilização de 100% da
concentração do extrato e com reaplicação, atingindo o nível de 72% de sobrevivência, se
mostrando estatisticamente melhor do que os demais tratamentos utilizados. Para os outros
quatro tratamentos, as médias não apresentaram diferença significativa (Tabela 1).
A mortalidade das miniestacas pode ter sido causada pela qualidade do material
utilizado no experimento. É conhecido que o clone A117 foi resgatado e rejuvenescido no
Viveiro Florestal - CAV, sendo assim um material mais jovem e com maior capacidade de
sobreviver ao estaqueamento, do que o clone A100, que não passou pelo processo de
rejuvenescimento, foi coletado a campo para produzir a matriz que deu origem as estacas.
Foi observado formação de calo nas estacas aos 150 dias, aproximadamente 54% das
estacas apresentavam essa característica, que é o primeiro processo para se iniciar a
diferenciação e formação de raízes nas miniestacas. Não houve diferença significativa entre os
tratamentos para esta variável. A presença de calos na base, pode durante algum tempo, realizar
a função das raízes, ou seja, absorção de água e sais minerais (HARTMANN et al., 2011).
A porcentagem de enraizamento obtida foi considerada baixa, uma vez que é possível
obter mais de 90% de enraizamento com o uso de matrizes jovens e uso de irrigação por
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nebulização (OLSON; ROY; WALTERS, 1990). O clone A117, com base em outros trabalhos,
é considerado um material com alguma dificuldade para enraizar, podendo ser fatores
intrínsecos da matriz, sobre o clone A100 não é conhecida essas informações.
O tratamento com 100% da contração do extrato e com reaplicação proporcionou o
maior número de estacas enraizadas, 45% do total. Porém, não se diferenciou estatisticamente
dos tratamentos sem aplicação do extrato, 50% da concentração e 100% da concentração do
extrato. O tratamento com 50% da concentração e com reaplicação apresentou resultado inferior
aos demais, com 20% de estacas enraizadas.
O potencial de enraizamento de estacas e a qualidade das mudas de sequoia são afetados
pelo efeito de ciclófise (efeitos do grau de maturação da planta doadora) e topófise (efeitos
devidos à posição do corte na arquitetura da planta doadora) (LUNA, 2008).
O resultado estatístico para número de raiz não apresentou diferença significativa, sendo
que o tratamento sem aplicação do extrato apresentou a maior média, de 1,8 raízes por estaca.

CONCLUSÃO
O uso de 100% da concentração de extrato dos tubérculos de tiririca favorece a
sobrevivência das miniestacas de sequoia e promove o maior enraizamento das miniestacas.
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RESUMO
A invasão biológica pode ser considerado a segunda ameaça à biodiversidade do planeta
influenciando na estrutura e funcionamento dos ecossistemas florestais. O objetivo deste
trabalho foi reunir informações de levantamentos florísticos em áreas de Floresta Ombrófila
Mista desenvolvidos na região Sul do Brasil e investigar as espécies invasoras amostradas
nestes ambientes. Foram levantadas seis espécies invasoras na composição florística da Floresta
Ombrófila Mista Citrus x limon (L.) Burm., Hovenia dulcis Thunb., Ligustrum lucidum
W.T.Aiton, Ligustrum sinense Lour., Pinus elliottii L. Pinus taeda L. Em 40% dos estudos
utilizados foram amostradas espécies invasoras, destes os gêneros invasores mais frequentes
foram Pinus e Ligustrum.
Palavras-chave: Pinus, Ligustrum, Hovenia dulcis Thunb..

POTENTIAL OF THE ASTERACEAE FAMILY IN THE NATURAL
REGENERATION OF PLANT FARMS IN THE ATLANTIC MATA

ABSTRACT
Biological invasion can be considered the second threat to the planet's biodiversity by
influencing the structure and functioning of forest ecosystems. The objective of this paper was
to gather information from floristic surveys in areas of Mixed Ombrophylous Forest developed
in the southern region of Brazil and to investigate the invasive species sampled in these
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environments. Six invasive species were collected in the floristic composition of the Mixed
Ombrophilous Forest Citrus x limon (L.) Burm., Hovenia dulcis Thunb., Ligustrum lucidum
WTAiton, Ligustrum sinense Lour., Pinus elliottii L. Pinus taeda L. In 40% of the studies
invasive species were sampled, of these the most frequent invading genera were Pinus and
Ligustrum.
Keywords: Pinus, Ligustrum, Hovenia dulcis Thunb..

INTRODUÇÃO
As invasões biológicas são pouco compreendidas, porém este fenômeno é reconhecido
desde a década de 90, sendo considerado a segunda maior ameaça à biodiversidade do planeta,
que pode levar a extinção local de espécies (CRONK & FULLER, 1995; VALÉRY et al., 2008).
A maioria dos problemas ambientais é absorvida com o tempo, mas isso não ocorre com
processos de invasão biológica, por não fazer parte do ecossistema específico, o que faz com
que a invasão provoque mudanças na estrutura e funcionamento desse ambiente (VALÉRY et
al., 2008). O processo de invasão biológica varia de acordo com o estágio sucessional da
floresta, sendo que o processo de invasão não é homogêneo nos ecossistemas (LAZZARIN et
al., 2017). Além disso, espécies invasoras muito agressivas podem retardar ou impedir o
sucesso da restauração do ambiente (REIS et al., 2010).
Juntamente com este cenário preocupante ocorre a resposta das espécies sob diferentes
cenários de mudanças climáticas globais, onde tais diferenças podem ampliar sua área de
ocupação geográfica. Essa expansão geográfica potencial reflete no aumento das áreas
potenciais para o estabelecimento de espécies invasoras (BRADLEY et al., 2010; DREYER:
HIGUCHI: SILVA, 2019).
A presença de espécies exóticas em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM) foi
relatado por diversos autores, aonde apresentam elevada abundância, e em alguns casos sendo
o de maior representatividade da floresta (SONEGO et al, 2007; GUIDINI et. al, 2012;
SPIAZZI et al., 2017; LAZZARIN et al., 2017; NUNES et al., 2018).
Neste cenário listas oficiais informam espécies exóticas invasoras e outras
providências a serem tomadas para o estado do Paraná (Portaria do Instituto Ambiental do
Paraná n° 095/2007) (PARANÁ, 2007), Rio Grande do Sul (Portaria da Secretaria do Meio
Ambiente n° 79/2013) (RIO GRANDE DO SUL, 2013) e Santa Catarina (Resolução do
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Conselho Estadual do Meio Ambiente n° 08/2012) (SANTA CATARINA, 2012). Diante do
exposto o objetivo deste trabalho foi reunir informações de levantamentos florísticos em áreas
de Floresta Ombrófila Mista desenvolvidos na região Sul do Brasil e investigar as espécies
invasoras amostradas nestes ambientes.

METODOLOGIA
Foram utilizados para elaboração deste trabalho estudos que realizaram levantamentos
de comunidades arbóreas na Floresta Ombrófila Mista desenvolvidos principalmente na região
Sul do Brasil. Inicialmente foi confeccionada um banco de dados incluindo todas as espécies
que foram amostradas nos estudos utilizados. Posteriormente consideramos a presença ou
ausência de espécies invasoras de acordo com três listas oficiais de espécies exóticas invasoras,
sendo utilizado as listas do estado do Paraná (Portaria IAP n°095/ 2007), Rio Grande do Sul
(Portaria SEMA nº 79/2013) e Santa Catarina (Resolução CONSEMA Nº 08/ 2012).

RESULTADOS
Foram identificadas seis espécies invasoras pertencentes a quatro famílias botânicas
presentem em listas florísticas da Floresta Ombrófila Mista (Tabela 1).

Tabela 1 - Espécies invasoras amostradas em levantamento florísticos realizados na região Sul
do Brasil de acordo com listas oficiais do estado do Paraná (PR) (IAP n° 095/2007) , Rio Grande
do Sul (RS) (SEMA, n° 79/2013) e Santa Catarina (SC) (CONAMA n° 08/2012).
Familia

Espécie

Lista oficial
PR RS SC

Oleaceae
Pinaceae

Ligustrum lucidum W.T.Aiton

alfeteiro

X

X

X

Ligustrum sinense Lour.

alfeteiro

X

X

X

Pinus elliottii L.

pinheiro americano X

X

X

Pinus taeda L.

pinheiro americano X

X

X

Rhaminaceae

Hovenia dulcis Thunb.

uva do japão

X

X

X

Rutaceae

Citrus x limon (L.) Burm. F.

limão

X

X

X

Fonte: Produção do próprio autor
Foram utilizados nesta revisão para a composição do banco de dados 20 artigos
científicos que continham listas florísticas, destes 40% dos trabalhos apresentaram pelo menos
uma espécies invasora.
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Tabela 2 - Relação das espécies invasoras de acordo com levantamento florísticos realizados
na região Sul do Brasil.
Nome científico

Citrus x
limon (L.)
Burm. f.

Hovenia
dulcis
Thunb.

Formento et al. (2004 )
Batista (2012)
Alfredo Wagner
Batista (2012)
Santa Cecília

Ligustrum
sinense
Lour.

Pinus
elliottii
L.

Pinus
taeda L.
X

X

X
X

Ferreira et al. (2013)
Souza et al. (2015)
Stedille et al. (2018)
Nunes et al. (2018)
Spiazzi et al. (2018)

Ligustrum
lucidum W.T.
Aiton

X
X
X
x

X
X

X

X
X

Trabalhos que não amostraram plantas invasoras: Liebsch et al. (2009); Steenbock et al.(2009);
Steenbook et al. (2011); Santos et al. (2012); Ferreira et al. (2012); Silva et al. (2013); Higuchi
et al. (2013); Pscheidt et al. (2014); Negrini et al. (2014); Ferreira et al. (2016); Higuchi et al.
(2016).

DISCUSSÃO
De acordo com IFFSC (2012) as espécies exóticas amostradas no componente arbóreo
da FOM catarinense foram: Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (ameixa amarela), Hovenia
dulcis, Morus nigra L. (amoreira negra) e Pinus sp.. Outros autores ainda alertam para outras
espécies, a exemplo dos táxons invasivos de fragmentos florestais como Ligustrum sp. e Melia
azedarach L. (BECHARA et al., 2013).
No presente estudo foram amostradas seis espécies como invasoras Citrus x limon (L.)
Burm., Hovenia dulcis Thunb., Ligustrum lucidum W.T.Aiton, Ligustrum sinense Lour., Pinus
elliottii L. Pinus taeda L, sendo que entre os estudos que apresentam espécies invasoras o
gênero Pinus foi o que possui maior frequência, presente em 87,5% dos estudos. Este gênero
pode ser tratado como uma ameaça a biodiversidade onde sua invasão foi considerada como
impactante na biodiversidade local por Ziller (2002) e pelo caráter invasor na FOM (EMER e
FONSECA, 2011).
O gênero Ligustrum esteve presente em três estudos levantados, a espécie L. lucidum
em escala global, invadiu e ocupou regiões com climas semelhantes e distintos do seu habitat
nativo, ocupando a Oceania, Europa, Sudeste da América do Sul, América Central e México,
Costa Leste da América do Norte e África do Sul. Para Dreyer: Higuchi: Silva (2019)
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considerando o potencial invasivo desta espécie, políticas são obrigadas a limitar ou restringir
o uso, venda e transporte de L. lucidum fora de sua faixa nativa. Desta forma, o seu
estabelecimento pode ser impedido em áreas onde ainda não foi introduzido. Este gênero é
originário da Ásia, possui elevada capacidade regenerativa, alta plasticidade, sendo tolerante ao
sombreamento e tolerante ao sol pleno, com isso ocupa o interior da floresta e áreas de
bordadura (ARAGÓN E GROOM, 2003).
Hovenia dulcis e Citrus x limon foram as espécies que apresentaram a menor frequência
dentre os levantamentos utilizados. No entanto, mesmo assim sua presença pode ser
considerada preocupante, pois foram as únicas espécies invasoras amostradas na regeneração
natural da FOM catarinense. A espécie que apresentou maior densidade com 1,4 ind.ha-1 foi
Hovenia dulcis e em menor densidade Citrus x limon (0,7 ind.ha-1) (VIBRANS, 2012). Para
Carvalho (1994) Hovenia dulcis por ocorrer em fragmentos florestais mais degradados, e
apresentar características de espécies heliófila e pioneira, pode ser considerada muito
preocupante na ocupação de ambientes na FOM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram levantadas seis espécies invasoras na composição florística da Floresta
Ombrófila Mista Citrus x limon (L.) Burm., Hovenia dulcis Thunb., Ligustrum lucidum
W.T.Aiton, Ligustrum sinense Lour., Pinus elliottii L. Pinus taeda L. Os gêneros invasores
mais frequentes Pinus e Ligustrum. Medidas para barrar o avanço destas espécies devem ser
adotadas, a fim de garantir a biodiversidade das espécies que compõe da FOM.
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RESUMO
Introdução: A Agricultura Biodinâmica tem o propósito de respeitar as atividades que gerem
equilíbrio ambiental, saúde a todas formas de vida e harmonia nas interações. Objetivo: Este
estudo teve o objetivo de verificar a influência de cinzas biodinâmicas oriundas de tubérculos
de tiririca-roxa Cyperus rotundus, no desenvolvimento e propagação da própria tiririca-roxa.
Metodologia: O experimento foi implantado em 26/09/15 em blocos ao acaso, com 6
tratamentos e 4 repetições. A unidade experimental foi um bandeja de 50 X 30 X 8 cm com 10
tubérculos plantados. Os tratamentos constituíram-se T1-testemunha (sem intervenção); T2herbicida à base de ácido acético a 20%; T3-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31 e 32 dias
após plantio iniciado no dia 12/09/2015); T4-cinzas aplicadas aos 30, 31, 32 e aos 60, 61, 62
dias após o plantio; T5-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31, 32, aos 60, 61, 62 e aos 90,
91, 92 dias após o plantio; T6-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31, 32, aos 60, 61, 62, aos
90, 91, 92 e aos 120, 121, 122 dias após o plantio. Avaliações de crescimento eram semanais
até a décima nona semana. Os dados foram analisados com programa livre R. Resultados:
Cinzas biodinâmicas tiveram efeito de estabilizar o perfilhamento da tiririca-roxa, reduzindo a
multiplicação de seus tubérculos. Conclusão: Cinzas biodinâmicas mostram-se potenciais
recursos para manejo da tiririca-roxa, com redução da taxa de multiplicação.
Palavras-chave: Tiririca-roxa, cinzas biodinâmicas, Agroecologia, Agricultura Biodinâmica
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GERMINATIVE STRESS OF Cyperus rotundus L. INDUCED BY BIODYNAMIC
PREPARATIONS

ABSTRACT
Introduction: biodynamic agriculture has the purpose of respecting the activities that generate
environmental equilibrium, health to all forms of life and harmony in interactions. Objective:
This study aimed to verify the influence of biodynamic ashes originating from tubers of purplenutsedge Cyperus Rotundus L., in the development and propagation of the purple-nutsedge
itself. Methodology: The experiment was implanted in 26/09/15 in randomized blocks, with 6
treatments and 4 replications. The experimental unit was a 50 X 30 X 8 cm tray with 10 tubers
planted. The treatments consisted of T1-control (without intervention); T2-herbicide based on
20% acetic acid; T3-biodynamic ashes applied at 30, 31 and 32 days after planting started on
day 12/09/2015); T4-Ashes applied at 30, 31, 32 and 60, 61, 62 days after planting; T5biodynamic ashes applied at 30, 31, 32, 60, 61, 62 and 90, 91, 92 days after planting; T6biodynamic ashes applied at 30, 31, 32, 60, 61, 62, 90, 91, 92 and 120, 121, 122 days after
planting. Growth assessments were weekly until the nineteenth week. The data were analyzed
with a free program R. Results: biodynamic ashes had the effect of stabilizing the tillering of
the purple-nutsedge, reducing the multiplication of its tubers. Conclusion: Biodynamic ashes
show potential resources for the management of purple-nutsedge, with a reduction in the
multiplication rate.
Keywords: purple-nutsedge, biodynamic ash, agroecology, biodynamic farming

INTRODUÇÃO
Admite-se que a melhoria humana nas questões de saúde, passa por um ambiente
equilibrado e dinâmico capaz de satisfazer as necessidades de segurança alimentar em estreita
concordância com a harmonia da natureza (TAVARES, 2017). A agricultura altamente
industrializada com herbicidas está sendo um processo degradante, que se por um lado traz
auxílio à mão-de-obra, por outro lado intoxica sistematicamente o operador das aplicações e
deixa impactos irreversíveis no meio ambiente (SANTOS et al., 2014). Da mesma forma, o
manejo sustentável de plantas espontâneas perpassa aos métodos ecológicos, uma vez que
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técnicas agroquímicas têm provocado cada vez mais o surgimento de plantas resistentes aos
princípios ativos até então eficazes (MONQUERO, 2005).
Propostas alternativa aos agrotóxicos no manejo de plantas indesejáveis nos cultivos
agrícolas tem sido discutidas (SEDIYAMA et al., 2014). Por outro lado, muito antes do
advento dos herbicidas, em 1924, Rodolf Steiner propôs o manejo de plantas indesejáveis no
escopo da Agricultura Biodinâmica, que concebe a agricultura sendo influenciada por forças
cósmicas, de modo particular a lua e planetas próximos (STEINER, 2010) propõe que
organismos vivos ocorrentes em áreas não desejadas podem ser repelidos com energia negativa
do próprio organismo obtida da queima de uma amostra desses seres em época combinada de
fase de lua e constelação (STEINER, 2010).
Este trabalho teve o objetivo de estudar a influência de cinzas biodinâmicas produzidas
a partir de tubérculos de tiririca-roxa, sobre a multiplicação da própria tiririca-roxa, Cyperus
rotundus L.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido no período de setembro de 2015 a janeiro de 2016 no Campus
Curitibanos da UFSC, SC. Tubérculos de tiririca foram adquiridos de empresa com idoneidade
em multiplicação de plantas e sua identificação botânica. O experimento foi delineado em
blocos inteiramente casualizados com quatro repetições. A parcela teve 10 tubérculos de tiriricaroxa plantados em terra esterilizada e acondicionados em bandeja de polipropileno nas
dimensões de 50 x 30 x 9 cm com furos no fundo. Os tubérculos uniformizados em peso de
4,75 ± 0,15 g por parcela e dispostos aleatoriamente nos tratamentos, com menores tubérculos
nas bordas. As bandejas em casa de vegetação e regadas realizadas com água diariamente ou
conformidade igual para todos os tratamentos.
Os tratamentos, em número de quatro, consistiram em aplicações conforme o calendário
biodinâmico (CALENDÁRIO, 2015). Consistindo-se *: T1-testemunha (sem intervenção); T2herbicida à base de ácido acético a 20%; T3-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31 e 32 dias
após plantio iniciado no dia 12/09/2015); T4-cinzas aplicadas aos 30, 31, 32 e aos 60, 61, 62
dias após o plantio; T5-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31, 32, aos 60, 61, 62 e aos 90,
91, 92 dias após o plantio; T6-cinzas biodinâmicas aplicadas aos 30, 31, 32, aos 60, 61, 62, aos
90, 91, 92 e aos 120, 121, 122 dias após o plantio. Os intervalos de aplicação seguiram também
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o calendário biodinâmico. As cinzas biodinâmicas foram obtidas para cada pulverização,
incineradas inteiras em mufla a 600 oC por 4 horas.
O processo de dinamização antroposófica das cinzas seguiu movimentos em círculos
espirais do símbolo infinito (oito deitado) por vinte segundos seguido de vórtex a direita por
dez segundos, nova espiral do infinito em sentido inverso a esquerda e vortex de dez segundos.
A duração foi de dois minutos e meio para a D1-primeira ordem decimal (onde 10% de cinzas
são utilizados) e assim sucessivamente até a D8-oitava ordem decimal antroposófica para a
primeira aplicação. A aplicação dos tratamentos foi realizada com distribuição de 45 ml de
cinzas dispensadas em dinamização antroposófica de água; em três aplicações consecutivas.
As avaliações foram semanais que constavam de: a) germinação pela emergência de
plântulas. E a cada duas semanas após dois meses b) diâmetro do colmo rente ao solo, a cada
duas semanas após 2 meses do plantio; c) diâmetro da planta mãe e perfilhos. A análise
estatística foi através do programa livre R 3.1.3 (R CORE TEAM, 2018), para modelo aditivo
generalizado misto (GAMM) e ajustado a cada uma delas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de germinação de bulbos, apos 30 dias da semeadura, mostraram germinação
mínima de 85% inicial. O tratamento com maior vigor foi T3-cinzas biodinâmicas aplicadas
aos 30, 31 e 32 dias após plantio iniciado no dia 12/09/2015, mesmo que estatisticamente não
houve significância entre T2, T3 e T4 (Figura 1). Os tratamentos T1 e T6 evoluíram ao longo
do tempo e apresentaram uma germinação estatisticamente similar. O comportamento
germinativo da tiririca-roxa se estabilizou acima de 60 a 90 dias como no tratamento T1. A
germinação da tiririca-roxa mostrou-se de forma sazonal como é reportada por outros autores
(MARTINS et al., 2009). Seria de se esperar que a quarta etapa de aplicação de cinzas
biodinamizadas em um mesmo ambiente mantivesse maiores germinações iniciais comparada
aos outros tratamentos com cinzas, principalmente T4 e T5. O que parece evidenciar
concordância com a pesquisa de Schorr (2001) com a necessidade de prolongar por mais tempo,
neste caso obteve resultado significativos após três anos de aplicações de preparados de cinzas
biodinamizadas para a visualização de efeitos sobre a erva espontânea a controlar.
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Figura 1: Evolução da germinação nos tratamentos

Figura 2: Evolução do diâmetro de plantas emergidas de tubérculos de tiririca-roxa tratados com
cinzas biodinâmicas

A mensuração dos diâmetros de plantas-mãe e perfilhos começou no segundo mês após
o plantio e ocorreu a cada 14 dias (Figura 02). Verifica-se que os diâmetros médios ficaram
menores a partir da segunda mensuração o que aparentemente está atrelado ao aumento de
perfilhos. Existe a possibilidade da seiva elaborada ser transferida com o passar do tempo para
os tubérculos, como uma forma de reserva de energia amilácea. Quanto menores forem as
reservas de energia existem maiores possibilidades de movimentação ao longo do terreno da
erva espontânea tiririca-roxa (MELO et al., 2003).
O tratamento T2 é o único com relevância estatística de diâmetros médios menores, ao
qual obteve em média 0,039; 0,038; 0,037; 0,036 e 0,028 cm a menos em relação a: T6, T5, T1,
T3 e T4 respectivamente. A diminuição do diâmetro médio de T2 nas semanas 9 e 13 foi
influenciada pelas aplicações de ácido acético a 20% anteriores a estas datas.
As maiores frequências absolutas de densidade de diâmetro variaram de tratamento e
intensidade decrescente com picos nas semanas: 9; 11; 15; 5; 13 e 7 (dados não apresentados).
Sendo que, a maior frequência de diâmetros correlatos ocorreu para o tratamento T5 em
quatro das semanas amostradas, e tanto T1 como T3 obtiveram uma única semana com
frequência de densidade média de diâmetro destacada.
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CONCLUSÃO
Presume-se que quantias menores de cinzas aumentem a efetividade da germinação,
com tendência menor que três ciclos de aplicação. Três ou mais ciclos de aplicação tendem a
menores índices de perfilhamento e possivelmente menores acúmulos de reservas para a planta.
Doses dinamizadas antroposoficamente tem menores riscos ambientais e humanos praticáveis
aos cultivos. E em consequência a saúde das populações que utilizarem os produtos alimentícios
produzidos agroecologicamente com maior grau a segurança alimentar.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar a otimização de condições de extração de DNA genômico
e a otimização das reações de Polymerase Chain Reaction (PCR) em multiplexação para
genotipagem com locos Simple Sequence Repeats (SSR) em Ilex paraguariensis A. St. –Hil. O
DNA genômico extraído de material foliar foi obtido pelo protocolo adaptado CTAB 2%,
alcançando quantidade e qualidade satisfatórias. As três enzimas testadas na PCR foram
Platinum® Taq DNA Polimerase (Invitrogen), KAPA2G (Sigma-Aldrich) e QIAGEN (Qiagen
Inc., as quais se mostraram fiéis e reproduzíveis. Os SSR foram padronizados em dois painéis
multiplex o que permite redução de custos e tempo para elaboração das reações.
Palavras-chave: Protocolo de extração CTAB, Multiplex, Eletroforese capilar.

EXTRACTION OF DNA AND OTIMIZAÇÃO DA PCR FOR GENOTIPAGEM WITH
LOCOS SSR IN YERBA MATE (Ilex paraguariensis A. St. -Hil.)

ABSTRACT
The objective of this paper was to perform the optimization of genomic DNA extraction
conditions and the optimization of Polymerase Chain Reaction (PCR) reactions in multiplexing
for genotyping with Simple Sequence Repeats (SSR) locos in Ilex paraguariensis A. St.-Hil.
The genomic DNA extracted from leaf material was obtained by the protocol adapted CTAB
2%, reaching satisfactory quantity and quality. The three enzymes tested in PCR reactions
(Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen), KAPA2G (Sigma-Aldrich) and QIAGEN
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(Qiagen Inc.) proved to be faithful and reproducible. SSR standardized on two multiplex panels,
which allowed cost reduction and time to elaborate the reactions.
Keywords: CTAB extraction protocol, Multiplex, Capillary electrophoresis.

INTRODUÇÃO
Ilex paraguariensis A. St. -Hil. tem sido uma essência florestal tradicionalmente
explorada em algumas regiões do Sul do Brasil (REIS et al., 2018). No entanto, para que ocorra
preservação da diversidade deste recurso se considera imprescindível a manutenção do seu
habitat e incentivo ao uso, seguindo práticas adequadas de manejo. Além disso, a utilização de
ferramentas como os marcadores microssatélites ou Simple Sequence Repeats (SSR) para
estudos de genética de populações, incluindo análises da diversidade genética, fluxo de pólen,
estrutura genética espacial, entre outros, possibilitam o auxílio na definição de estratégias de
conservação da espécie.
Os SSR são distribuídos de forma abundante e uniforme por todo o genoma, em
regiões codantes e não-codantes (PHUMICHAI; PHUMICHAI; WONGKAEW, 2015),
herdados codominantemente (LIU et al., 2018), polimórficos e adequados para o
dimensionamento automatizado de alelos (ZONG et al., 2015). De acordo com Guichoux et al.
(2011) o método de multiplexação da Polymerase Chain Reaction (PCR), com a inclusão de
vários pares de iniciadores, possibilita aumentar o rendimento e reduz os custos de
genotipagem. A multiplexação é possível devido ao uso de espectro de emissão diferente em
cada corante fluorescente utilizado para eletroforese capilar e o uso de intervalos de tamanhos
de alelos não sobrepostos para um mesmo corante fluorescente (GUICHOUX et al., 2011).
Outra etapa importante para o uso desta ferramenta é o isolamento do DNA genômico
puro, intacto e de qualidade. Em plantas contendo altos níveis de metabólitos secundários, como
polifenóis e polissacarídeos, a extração de DNA genômico pode ser considerada uma tarefa
demasiadamente difícil, como é o caso de I. paraguariensis, que possui inúmeros compostos
secundários em sua composição (BRACESCO et al., 2011), podendo dificultar a amplificação
do DNA (SAHU; THANGARAJ; KATHIRESAN, 2012).
O objetivo deste trabalho foi realizar a otimização das condições de extração de DNA
genômico e a otimização das reações de PCR em painéis multiplex para genotipagem com locos
SSR em I. paraguariensis.
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METODOLOGIA
Extração de DNA genômico
Para extração de DNA foram pesados 0,03g de tecido foliar após ser seco em sílica gel
(4 - 8 mm), proveniente de folhas em intermediário estádio de desenvolvimento. O método
utilizado foi o CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) 2% aquecido à 60°C (DOYLE &
DOYLE, 1990), β-mercaptoetanol 1,5%, Polivinilpirrolidone (PVP-40) 1%, Tris-HCL (pH 8,
100mM), EDTA (pH 8, 20 mM) e NaCl (1,4M). A maceração das amostras foi realizada no
equipamento Precellys® evolution (Bertin Corp). As amostras foram purificadas com CIA 24:1
(Clorofórmio: Álcool Isoamílico), acetato de potássio (5M), acetato de amônio (5M),
precipitado com isopropanol, lavado com etanol a 70% e 95% e ressuspenso em TE (Tris‐HCl
(0,1M, pH 8,0) e EDTA (1mM, pH 8,0)) com RNase A (10 µg. mL‐1).
A qualidade e a quantidade do DNA foram mensuradas em espectrofotômetro
NanodropOne® e as amostras foram diluídas para uma concentração padrão de 10 ng.µL-1.

Polymerase Chain Reaction
Para as reações de amplificação foram utilizados 10 locos microssatélites descritos por
Pereira et al. (2013), utilizando um termociclador Veriti 96 well Thermal Cycler. A
genotipagem foi realizada em eletroforese capilar, em uma reação contendo 1,0 µL de produto
amplificado, 0,15 µL de GS600 LIZ® e 4,85 µL de formamida HI-DI™ em um Sequenciador
Automático ABI 3130 (Applied Biosystems). Os eletroferogramas foram interpretados no
software GeneMapper®.
Os marcadores foram otimizados em busca da temperatura de anelamento ideal,
ciclagem e etapas da reação de PCR adequada, possibilitando a padronização em reações
multiplex.
As amplificações via PCR foram realizadas para três enzimas:
Platinum® Taq DNA Polimerase (Invitrogen): Para amplificação das amostras foi
utilizada uma reação contendo 20 ng de template DNA, 0,2 μM de cada primer, 0,2 mM de
DNTP, 1x Tampão, 1,5 mM Cloreto de Magnésio, 1 U de Platinum® Taq DNA Polimerase
(Invitrogen) e água ultrapura para um volume final de 12,5 μL. A amplificação procedeu da
seguinte maneira: I) desnaturação inicial: temperatura de desnaturação inicial de 94°C por 2
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minutos; (II) desnaturação: 45 segundos a 94°C; (III) anelamento: 45 segundos em temperatura
específica (Tabela 2); (IV) extensão: 30 segundos a 72°C, com 27 ciclos e (V) extensão final:
8 minutos a 72°C.
KAPA2G (Sigma-Aldrich): Para as reações de amplificação foram consideradas as
recomendações do fabricante KAPA2G Fast Multiplex Mix (Sigma-Aldrich, Ontario, Canada),
com cada reação contendo 4,0 µL de KAPA2G Fast Multiplex Mix (concentração final, 1x),
0,16 µL de cada primer, 15 ng de DNA e água para um volume final de 9,0 µL. As reações
seguiram as condições de ciclagem do fabricante (Sigma-Aldrich): (I) desnaturação inicial:
temperatura de desnaturação inicial de 95 °C por 3 minutos; (II) desnaturação: 15 segundos a
95 ° C; (III) anelamento: 30 segundos (temperatura especifica Tabela 2) (IV) extensão: 30
segundos a 72 ° C, com 27 ciclos e (V) extensão final: 7 minutos a 72 ° C.
QIAGEN (Qiagen Inc.): Para as reações de amplificação também foram consideradas
as recomendações do fabricante Qiagen Multiplex PCR Kit (Qiagen Inc., Valencia, CA, USA)
com cada reação contendo 2,1 µL de QIAGEN multiplex PCR master mix (concentração final,
1x), 0,10 μM de cada primer, 12 ng de template DNA e água (RNAse-free water Qiagen), para
um volume final de 6,2 µL. As reações seguiram as condições de ciclagem do fabricante
(Qiagen, Mississauga, Ontario, Canada), sendo elas: (I) desnaturação inicial: temperatura de
desnaturação inicial de 95°C por 15 minutos; (II) desnaturação: 30 segundos a 94°C; (III)
anelamento: 90 segundos (temperatura específica, Tabela 2) (IV) extensão: 90 segundos a 72 °
C, com 27 ciclos e (V) extensão final: 10 minutos a 72 °C.
Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Pesquisa do Centro de
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O DNA obtido com o protocolo de extração CTAB 2% modificado apresentou relações
de quantidade e qualidade satisfatórias (Tabela 1), podendo ser considerado apto para a extração
do DNA total de I. paraguariensis. Este mesmo protocolo foi utilizado e apresentou resultados
satisfatórios para outras espécies, a exemplo de Araucaria angustifolia e Ocotea odorifera.
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Tabela 1. Resultados da extração de DNA de amostras de Ilex paraguariensis e do controle
positivo seguido da concentração de DNA em ng.µl-1 e relações de qualidade do DNA, relação
A260. A280-1 representa a pureza do DNA em relação à proteinas e razão A260. A230 -1 que
representa a pureza do DNA em relação contaminantes absorvidos a 230 nm.
Amostra
Concentração (ng.µl-1)
A260. A280-1
A260. A230-1
D2-94-F

790,2

1,97

1,95

E3AA(12)-M

281,2

1,95

2,06

C1A1-M

147,9

1,77

2,04

C5-26-F

108,2

1,81

2,16

Controle positivo

233,1

2,01

1,84

Para as reações de amplificação via PCR, dentre os 10

locos microssatélites

selecionados para I. paraguariensis, apenas 8 se mostraram aptos a detecção fiel dos alelos nos
eletroferogramas para as três enzimas utilizadas (Figura 1).

Figura 1. Eletroferogramas da eletroforese capilar realizada no Sequenciador Automático ABI
3130 (Applied Biosystems) interpretados com auxílio do software GeneMapper ® para os locos
Ipg_49, Ipg_06 e Ipg_41. Resultados para as três enzimas testadas Platinum® Taq DNA
Polimerase (Invitrogen), KAPA2G (Sigma-Aldrich) e QIAGEN (Qiagen Inc.).
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As reações de amplificação foram otimizadas em dois painéis multiplex conforme
demonstrado na Tabela 1. Entretanto, os marcadores Ipg_08 e Ipg_23 foram eliminados da
análise final, devido às dificuldades encontradas na interpretação dos eletroferogramas,
decorrente da inconstância dos padrões visuais dos marcadores após a amplificação.
Tabela 1. Locos microssatélites de Ilex paraguariensis desenvolvidos por Pereira et al. (2013)
e informações da otimização em painel multiplex (A e B), cor da fluorescência utilizada (Dye),
tamanho em pares de base e temperatura de anelamento (Tª (°C).
Informações Pereira et al. (2013)
Este trabalho
Loco

Sequência motivo

GenBank

Tª (°C) Painel

Ipg_06

(AG)12

GQ227564

60

Ipg_10

(AG)8

GQ227567

Ipg_19

(GA)7

Ipg_41

A

Dye

Tamanho (bp) Tª (°C)

VIC

130-180

60

60

6-FAM

300-360

60

GQ227575

60

NED

120-150

60

(TC)21

GQ227593

62

NED

130-180

60

Ipg_49

(TC)8

GQ227598

58

6-FAM

200-230

60

Ipg_01

(AC)12(CT)13

GQ227560

60

VIC

280-320

61

Ipg_03

(ACC)10

GQ227562

58

PET

350-380

61

Ipg_08*

(AG)6

GQ227566

58

NED

250-290

61

Ipg_23*

(AT)9

GQ227579

62

6-FAM

230-290

61

Ipg_46

(TC)7

GQ227597

62

VIC

160-210

61

B

* uso desaconselhado pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A extração de DNA genômico em Ilex paraguariensis utilizando o protocolo CTAB
2% com os devidos ajustes atingiu quantidade e qualidade satisfatórias para o uso de
marcadores microssatélites.
As diferentes fontes de enzima apresentaram resultados fiéis e reproduzíveis. Foram
otimizadas as condições de PCR em dois painéis multiplex o que permite redução de custos e
tempo para elaboração das reações e a consequente possibilidade de emprego em novos estudos.
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RESUMO
O azevém-anual (Lolium multiflorum Lam) destaca-se pela elevada produção de forragem e
alto valor nutritivo contudo, as condições climáticas influenciam a produção de massa de
forragem. O objetivo foi avaliar qual o percentual da variabilidade da produção de forragem
pode ser explicada pelos fatores climáticos. O experimento foi conduzido durante dois anos
consecutivos com o plantio de azevém-anual tetraploide. Foram avaliadas a matéria seca da
forragem disponível e residual, antes e após o pastejo, com a finalidade de calcular o acúmulo
de matéria seca. Os fatores climáticos avaliados foram precipitação, temperaturas máxima e
mínima do ar e insolação. Os resultados foram analisados pelo programa estatístico R com nível
de significância de 5%. A produção total de matéria seca foi maior no segundo ano quando
comparado ao primeiro ano do experimento (6718,2 e 4555,2 kg de MS ha -1, respectivamente;
P <0,05), com o percentual de variabilidade explicada pelos fatores climáticos acima de 50%.
Os fatores climáticos são responsáveis por grande variação da produtividade, essa pesquisa
indicou necessidade de futuras investigações para delineamento de modelos matemáticos
envolvendo condições climáticas e crescimento vegetal.
Palavras-chave: acúmulo de forragem, clima, pastagem

CLIMATE FACTORS AND ANNUAL RYEGRASS PRODUCTION IN LAGES CITY

ABSTRACT
The annual ryegrass (Lolium multiflorum Lam) stands out for the high forage production and
high nutritional value, however, the climatic conditions can influence the forage mass
production. The objective was to evaluate the percentage of the variability of forage production
can be explained by the climatic factors. The trial was carried out for two consecutive years by
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planting annual tetraploid ryegrass. It was evaluated dry matter available and residual of forage,
before and after grazing, the purpose was calculating the dry matter accumulation. Climatic
factors evaluated were precipitation, maximum and minimum air temperatures and insolation.
The data were analyzed by the statistical program R with significance level of 5%. The total
dry matter production was higher in the second year when compared to the first year of the trial
(6718.2 and 4555.2 kg of DM ha -1, respectively; P<0.05), with the percentage of variability
explained by climatic factors above 50%. The climatic factors are responsible for great variation
of productivity, this research indicated the need for future investigations to delineate
mathematical models involving climatic conditions and plant growth.
Keywords: climate, forage accumulation, pasture

INTRODUÇÃO
As pastagens possuem papel fundamental na pecuária brasileira, praticamente toda a
produção é oriunda de animais criados a pasto (DIAS FILHO, 2014). Na região Sul do Brasil,
devido ao inverno rigoroso com ocorrência de geadas e poucas horas de luz, grande parte das
espécies forrageiras estivais cessam o crescimento, provocando déficit na produção de pasto. É
neste período que espécies, anuais ou perenes, adaptadas às regiões temperadas e subtropicais
são empregadas, visando produção de forragem de alto valor nutritivo (ALVIM; MARTINS,
1986). O azevém-anual pode ser considerado como a mais importante forrageira para o contexto
agropecuário do sul do Brasil pois possui elevada produção de massa de forragem (OLIVEIRA
et al., 2014). A produção da pastagem é resultante do balanço líquido entre acúmulo de
biomassa, senescência e consumo (PINTO et al., 2001). No entanto, as condições climáticas
afetam diretamente o acúmulo de forragem dentro do ciclo produtivo da espécie forrageira. O
estado de Santa Catarina, por sua localização geográfica e relevo, apresenta grande
variabilidade climática, dessa forma é necessário investigar o impacto de fatores como
temperatura, luminosidade e precipitação sobre a produção de forragem em cada região do
estado. O objetivo desse estudo foi determinar qual o percentual da variabilidade da produção
de azevém-anual pode ser explicada pelos fatores climáticos (precipitação, temperaturas
máxima e mínima do ar, horas de frio e insolação) no município de Lages/SC.
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METODOLOGIA
O experimento foi conduzido por dois anos consecutivos na Epagri/Estação
Experimental de Lages (EEL), no Planalto Sul Catarinense, com 930 m de altitude, latitude de
27°47°51,9”S e longitude de 50°19’43,6”W. O clima da região é do tipo Cfb (classificação de
Köppen) temperado com verões frescos e invernos com ocorrência de geadas frequentes, sem
estação seca definida. Os dados climáticos (precipitação, temperaturas máxima e mínima do ar,
horas de frio (<=7,2°C) e insolação), referentes aos períodos de execução do experimento foram
coletados diariamente na estação meteorológica localizada na EEL, distante cerca de 200 m da
área experimental.
A área experimental possuía quatro hectares e foi subdividida em quatro piquetes
equitativos, com cerca eletrificada. A adubação, no momento da semeadura, consistiu de 200
kg ha-1 da fórmula comercial NPK 05-25-25. A adubação de cobertura, à base de ureia, foi de
150 kg de N ha-1, dividida igualmente em duas aplicações. A primeira aplicação foi realizada
30 dias após a semeadura em função do perfilhamento e a segunda após o terceiro pastejo. Para
semeadura foi utilizado o azevém-anual tetraploide cv. Winter Star, com densidade de sementes
de 25 kg ha-1 e semeadura a lanço, com preparo convencional do solo.
O método de pastejo foi rotacionado, o critério para o início do pastejo foi a altura do
dossel, entre 25 e 30 cm e altura do resíduo entre 10 e 15 cm. O acúmulo de forragem em cada
período de pastejo foi calculado subtraindo-se da massa de forragem pré-pastejo do período “n”
a massa de forragem pós-pastejo do período “n-1”. A produção total de forragem, para cada
ano, foi obtida somando-se o acúmulo de forragem de cada período de pastejo.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Para análise dos dados
utilizou-se a análise de variância (teste F), considerando os efeitos de ano, períodos de pastejo
e as interações entre os fatores; além destes considerou-se o efeito denominado fatores
climáticos (composto pelas variáveis insolação, horas de frio, temperatura média, precipitação
e dias sem chuva em cada período de pastejo). Utilizando a soma de quadrados de cada um dos
fatores determinou-se o porcentual da variabilidade explicada para as fontes de variação do
experimento. Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R considerando 5% de
significância.
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RESULTADOS
Os resultados dos dados climáticos foram fornecidos pelo Centro de informações de
recursos ambientais e de hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram; Figura 1).
Figura 1 – Precipitação de pluviométrica e temperaturas máximas e mínimas nos anos de
2015 e 2016

Em 2015, durante o período experimental (junho a dezembro), as médias de
temperatura máxima e mínima foram 20,2 e 10,0 ºC, a soma da precipitação foi 1383,9 mm
e no total foram obtidas 860,5 horas de sol. Em 2016 as médias de temperatura máxima e
mínima foram 20,2 e 8,3 ºC, a soma da precipitação foi de 870 mm e insolação de 1178,2
horas.
A produção total de forragem no primeiro ano de avaliação foi de 4.555,2 kg de MS
ha-1 enquanto no segundo ano foi de 6.718,2 kg de MS ha-1 (Figura 2). Em relação as
variáveis climáticas observou-se que no ano de 2015 houve maior precipitação com
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consequente redução na insolação, além de maior temperatura média e menos horas de frio
(Figura 2).
Figura 2 – Acúmulo de forragem e variáveis climáticas em função dos anos

Observou-se que os fatores climáticos foram responsáveis por mais de 50% da
variabilidade explicada para o acúmulo de forragem, seguido pela interação entre ano e
pastejo (14,51%) e pastejo (11,69%) (Tabela 1; P<0,05).
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Tabela 1. Percentual da variabilidade explicada segundo a fonte de variação e significâncias
estatísticas obtidas por meio da análise de variância, teste F.
Fontes de variação

Acúmulo de forragem
(%)
53,77*

Clima¹
Ano

0,12

Pastejo

11,69*

Ano:Pastejo

14,51*

Não Explicada
19,90
*Efeito significativo (P<0,05); ¹Composto pelas variáveis: insolação, horas de frio (<=7,2°C),
temperatura média, precipitação e dias sem chuva

DISCUSSÃO
Os fatores ambientais,

como temperatura, luminosidade e umidade estão

intrinsecamente associados à capacidade de reconstituição de nova área foliar, após condições
de corte ou de pastejo, e esta capacidade é determinante sobre a produção e crescimento vegetal
(SANTOS et al., 2011). Quando o suprimento de água e nutrientes é suficiente, a temperatura
e luminosidade exercem maior influência sobre as taxas de crescimento da forrageira
(BUXTON; FALES, 1994). A temperatura e luminosidade são variáveis do ambiente
extremamente importantes para os processos de crescimento e senescência dos tecidos vegetais,
alterando a velocidade das reações, a taxa de aparecimento de folhas, perfilhamento,
florescimento, alongação foliar, e, consequentemente, o manejo da planta forrageira
(PEDREIRA et al., 1998).
De maneira geral as condições climáticas em 2016 favoreceram o crescimento vegetal
resultando em aumento de 32,2% no acúmulo de forragem. O principal fator que pode ter
incrementado o crescimento vegetal foi a insolação pois, houve aumento de 317,7 horas de sol
desde a implantação da semente até o encerramento do ciclo, em relação ao ano de 2015.
Considerando a precipitação, pode-se inferir em 2016 a pluviosidade (870 mm) foi suficiente
para o desenvolvimento adequado da gramínea e, pode ter ocorrido excesso de umidade em
2015 pois a precipitação superou 1300 mm.
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CONCLUSÃO
Os fatores climáticos foram responsáveis por mais de 50% da variabilidade explicada
para o acúmulo de forragem do azevém-anual. Há necessidade de futuras investigações para
desenvolvimento de modelos matemáticos envolvendo condições climáticas e crescimento
vegetal.
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RESUMO
Estudos fenológicos são fundamentais para o entendimento dos ciclos biológicos de plantas,
especialmente, para espécies com potencial ornamental, como é o caso das orquídeas, o
conhecimento gerado por estes estudos possibilita o uso adequado e sustentável dos recursos,
assim como, a produção de mudas e manutenção genética das espécies. Sendo assim, objetivouse investigar o padrão fenológico de floração de orquídeas do gênero Acianthera em
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (FOM) na região do Planalto Serrano de Santa
Catarina. As observações fenológicas de floração foram realizadas em 21 remanescentes, e
definidas pela presença ou ausência de flores. Foi considerado período de floração quando ao
menos um indivíduo manifestou o evento biológico. Foi verificada elevada riqueza de
Acianthera (11 spp.) nos remanescentes de FOM, no Planalto Serrano Catarinense. Os meses
que corresponderam ao um maior número de espécies com flores foram: março, maio e
setembro. Já as espécies que apresentaram o maior período floração, em meses, foram A.
crepiniana e A. hygrophila.
Palavras-chave: Acianthera crepiniana, Acianthera hygrophila, floração.
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FLORAL PHENOLOGY OF Acianthera (ORCHIDACEAE) IN REMANESCENTS OF
ARAUCARIA FOREST

ABSTRACT
Phenological studies are fundamental for understanding the biological cycles of plants,
especially for species with ornamental potential, as is the case of orchids, the knowledge
generated by these studies makes possible the adequate and sustainable use of resources, as well
as the production of seedlings and genetic maintenance of the species. The aim of this study
was to investigate the phenological pattern of flowering of orchids of the genus Acianthera in
remnants of Araucaria Forest (FOM) in the region of Planalto Serrano de Santa Catarina.
Phenological observations of flowering were performed in 21 remnants, defined by the presence
or absence of flowers. Flowering period was considered when at least one individual manifested
the biological event. High Acianthera (11 spp.) Richness was verified in the remnants of FOM,
in the Planalto Serrano de Santa Catarina. The months that corresponded to a greater number
of species with flowers were: March, May and September. On the other hand, A. crepiniana
and A. hygrophila were the species with the highest flowering period in months.
Keywords: Acianthera crepiniana, Acianthera hygrophila, flowering.

INTRODUÇÃO
O gênero Acianthera compreende 291 espécies (KARREMANS, 2016), sendo
amplamente distribuído por toda a América tropical e subtropical (LUER, 1986). No Brasil
ocorrem 125 espécies deste gênero, das quais, 104 são endêmicas (BFG, 2015). É o gênero mais
representativo em Orchidaceae para Santa Catarina, com 41 espécies (BFG, 2015).
Caracterizam-se por apresentar duas polínias, inflorescências terminais e ramicaule desprovido
de ânulo (PRIDGEON; CHASE, 2001).
Conhecer o período de floração destas espécies é fundamental, pois incompatibilidades
fenológicas entre polinizadores e estações de floração são cada vez mais comuns. Estudos
fenológicos são fundamentais para o entendimento dos ciclos biológicos de plantas,
especialmente, para espécies com potencial ornamental, como é o caso das orquídeas, o
conhecimento gerado pode possibilitar o uso mais adequado e sustentável dos recursos,
possibilitando a produção de mudas e manutenção genética das espécies.
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Sendo assim, objetivou-se investigar o padrão fenológico de floração de orquídeas do
gênero Acianthera em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na região do Planalto
Serrano de Santa Catarina.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado durante os anos de 2015 e 2016, a campo em 21 remanescentes
de FOM, localizados em dez municípios (Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Correia Pinto,
Lages, Painel, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito e Urupema) na região
do Planalto Serrano de Santa Catarina.
Os locais estudados situam-se na porção central do estado de Santa Catarina, onde o
relevo variável, com altitudes entre 700 e 1.800 m. As formações florestais são compostas por
áreas de FOM Montana e Alto-Montana, entremeadas por campos naturais (campos de altitude)
(IBGE, 2012). O clima é do tipo Cfb (KOPPEN, 1948), com chuvas bem distribuídas durante
todo ano que variam entre 1.400 a 1.600 mm (HIJMANS et al., 2005) e temperatura média
anual de 15,5 ºC (CLIMATE-DATA, 2018).
As observações de floração foram definidas pela presença ou ausência desta fenofase.
Foi considerado período de floração quando ao menos um indivíduo manifestou o evento
biológico, sendo realizadas fotografias para comprovação.

RESULTADOS
Foram identificadas 11 espécies do gênero Acianthera (Orchidaceae) nos 21
remanescentes levantados (Tabela 1). Os meses em que mais espécies apresentaram flores
foram março (seis espécies), maio e setembro (cinco espécies em cada mês), nos meses de
novembro e dezembro, nenhuma espécie apresentou flores (Tabela 1). Acianthera crepiniana e
A. hygrophila compreenderam o maior período de floração, prolongando-se por sete e seis
meses, respectivamente (Tabela 1). Já A. glanduligera, A. hatschbachii e A. hystrix floresceram
apenas em um único mês (Tabela 1).
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Tabela 1 - Período de floração de espécies de Acianthera (Orchidaceae) levantadas em 21
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina (os quadrados cinzas

Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron &
van den Berg
Acianthera cryptantha (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera dutrae (Pabst) C.N.Conç. &
Waechter
Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer
Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron
& van den Berg
Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.)
Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera hystrix (Kraenzl.) F.Barros
Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon &
M.W.Chase
Acianthera perdusenii (Hoehne) F.Barros
& L.Guimarães
Acianthera saundersiana (Rchb.f.)
Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera sonderiana (Rchb.f.)
Pridgeon & M.W.Chase
Total por mês

Total de meses

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Táxon/Local

Janeiro

correspondem ao mês com florescimento da espécie).

7
3
2
1
1
6
1
2
5
4
5
3

4

6

4

5

3

2

3

5

2

0

0

DISCUSSÃO
Em Santa Catarina ocorre, aproximadamente, 33% da riqueza específica de Acianthera
contida no país (BFG, 2015). No sul do Brasil, Acianthera é um dos gêneros mais
representativos em Orchidaceae. Em Santa Catarina, Montibeller-Silva (2018) registrou o
gênero, como mais representativo em estudo sobre a flora de Orchidaceae. Caetano et al. (2017)
também levantaram este gênero como mais representativo, enquanto Mancinelli; EsemannQuadros (2016) amostraram Acianthera como terceiro gênero mais representativo para a
família. Já no Rio Grande do Sul, Heberle et al. (2012) amostraram Acianthera com maior
número de espécies, assim como Buzatto et al. (2007) também amostraram Acianthera como
um dos gêneros mais comuns dentre as orquídeas.
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As espécies de Acianthera são miófilas ou sapromiófilas, apresentam grande
especificidade nas suas relações ecológicas com os polinizadores (BORBA; SEMIR, 2001). Na
região do Planalto de Santa Catarina, apresentam um pico de floração durante as estações do
outono e inverno, que decai no final da primavera e início do verão. Estas características são
importantes do ponto de vista paisagístico, visto que, a maioria das espécies da região possuem
florescimento na primavera. Tornando-se estas espécies promissoras na área do paisagismo,
após adequada reprodução em meio artificial, das mesmas. Assim, destaca-se que a FOM do
Planalto Serrano Catarinense se caracteriza como um importante centro de diversidade de
Acianthera, micro-orquídeas epífitas.

CONCLUSÃO
A Floresta Ombrófila Mista no Planalto Serrano Catarinense possui elevada riqueza de
Acianthera, diversidade até então desconhecida em remanescentes de FOM no Estado. Os
meses em que ocorreram mais espécies com flores foram março, maio e setembro. Assim como
A. crepiniana e A. hygrophila apresentaram o maior período de floração, característica
considerada importante para espécies, do ponto de vista ornamental.
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RESUMO
A espécie cedro-australiano (Toona ciliata M. Roem) desperta interesse no setor florestal como
espécie alternativa, devido ao seu rápido crescimento e qualidade da madeira, com isso estudos
vêm sendo realizados para melhor o conhecimento e o comportamento da espécie. Objetivouse avaliar doses de fertilizante de liberação controlada (FLC) adicionado ao substrato no
crescimento inicial de Toona ciliata. O experimento foi realizado em delineamento
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, constituídos de concentrações crescentes de
fertilizante (0, 3, 4 e 9 g L-1 de fertilizante de liberação controlada). Foram utilizadas 4
repetições, cada uma composta por 16 plantas. Aos 60 e 90 dias após a semeadura, foram
realizadas as avaliações das seguintes variáveis: altura da parte aérea – cm (desde o coleto até
o ápice do caule) (H), diâmetro do coleto – mm (DAC) e relação altura diâmetro do coleto
(H/DC). As doses de 6 g L-1 e 9 g L-1 proporcionam resultados equivalentes na espécie, quando
o objetivo da produção de mudas for crescimento em diâmetro. É recomendável diminuir a
proporção a fim de diminuir os custos na produção de mudas. Para a altura é recomendável o
uso entre 6 e 9 g L-1, contudo recomenda-se avaliações até o final do ciclo de produção para
recomendação precisa da dosagem.
Palavras-chave: Toona ciliata, incremento inicial, mudas florestais.
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CONTROLLED-RELEASE FERTILIZER IN INITIAL GROWTH OF
AUSTRALIAN-CEDAR

ABSTRACT
The australian-cedar (Toona ciliata M. Roem) arouses interest in the forest sector as an
alternative species, due to its rapid growth and wood quality, with which studies have been
carried out to improve the knowledge and behavior of the species. The objective of this study
was to evaluate doses of controlled release fertilizer (FLC) added to the substrate in the initial
growth of Toona ciliata. The experiment was conducted in a completely randomized design
with four treatments, consisting of increasing concentrations of fertilizer (0, 3, 4 and 9 g L-1).
Four replicates were used, each composed of 16 plants. At 60 and 90 days after sowing, the
following variables were evaluated: shoot height - cm (from collection to stem apex) (H), neck
diameter - mm (DAC) and height-to-diameter ratio (H / DC). The doses of 6 g L-1 and 9 g L-1
provide equivalent results in the species, when the objective of seedling production is growth
in diameter. It is advisable to reduce the proportion to reduce costs in seedling production. For
height it is recommended to use between 6 and 9 g L-1, however evaluations are recommended
until the end of the production cycle for an accurate dosage recommendation.
Key-words: Toona ciliata, initial increase, forest seedling.

INTRODUÇÃO
A espécie Toona ciliata M.Roem. pertencente à família Meliaceae, popularmente
conhecida como “cedro-australiano” devido a sua origem, sendo proveniente da Índia e
Malásia até o Norte da Austrália (LORENZI et al., 2003), foi introduzida no Brasil
apresentando ótimo desenvolvimento, motivo pelo qual o cultivo da espécie tem se expandido
no país, com a finalidade de produção. A madeira é de boa qualidade e tem grande aceitação
em todo o mundo para usos nobres, como fabricação de móveis e acabamentos em construção
civil, semelhante ao cedro nativo do Brasil (LORENZI et al., 2003; PINHEIRO et al., 2003),
diferenciando no tamanho dos frutos, em sua composição que exala um cheiro agradável
(essência), e na inexistência dos ataques pela praga da broca Hypsipyla grandella. Apresenta
cor avermelhada brilhante, com belas figuras, é fácil de trabalhar, moderadamente resistente a
cupins e tem boa durabilidade (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2006). Por possuir madeira de alta
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qualidade foi muito explorada no período em que a Austrália era colônia da Inglaterra, como
fonte de matéria prima para construções civis a ponto de chegar a quase extinção. Atualmente,
o cedro-australiano é protegido na Austrália, sendo encontrado em parques e áreas de pesquisa,
induzindo a um maior conhecimento da espécie, podendo ser aplicado ao uso sustentável,
visando ganho economicamente viável. Os fertilizantes vêm sendo amplamente utilizados na
produção de mudas florestais.
O fertilizante de liberação controlada (FLC), consiste em pequenos grânulos de
nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (15:15:15) com macro e micros elementos e mecanismo
de lenta liberação de nutrientes à planta. Cada grânulo é coberto com um revestimento
orgânico, constituído por uma membrana que o torna semipermeável, de resina biodegradável
feito de óleos vegetais, após a liberação de todos os nutrientes a cápsula começa a se degradar.
Essa liberação ocorre posteriormente a água penetrar na membrana e dissolver os nutrientes
presentes na cápsula, nenhum outro fator tem efeito sobre a liberação dos nutrientes, apenas a
pressão osmótica retira os elementos de dentro das cápsulas. A escolha da composição, forma
e solubilidade são algumas das características dos fertilizantes que vêm sendo estrategicamente
estudadas, modificadas e aplicadas no manejo de espécies florestais. Nesse contexto, merecem
destaque os fertilizantes de liberação controlada que têm apresentado resultados satisfatórios
para a produção de mudas florestais (JOSÉ et al., 2009; MENDONÇA et al., 2008), mantendo
constantes os níveis dos elementos essenciais para as mudas durante todo o período de
crescimento. Neste sentido, objetivou-se avaliar a influência de dosagens de FLC no
crescimento inicial de mudas de Toona ciliata.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Viveiro Florestal da Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC) com latitude de 27°47’ 32’’ S e longitude de 50°
18’0,2’’ W, no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), em Lages, Santa Catarina, entre
março a junho de 2017. Os tratamentos constituem - se de quatro doses de FLC (0, 3, 6 e 9 g
L-1) misturado ao substrato com quatro repetições. A formulação do substrato e aplicação do
fertilizante foram realizados momentos antes do processo de semeadura, onde o tratamento um
(T1) foi designado como tratamento testemunha, o qual possui apenas substrato; no tratamento
dois (T2) foram utilizados 3g de FLC para cada litro de substrato; no tratamento três (T3)
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foram adicionados 6g de FLC para cada litro de substrato e no tratamento quatro (T4), 9g de
FLC para cada litro de substrato. As misturas foram homogeneizadas e colocadas em tubetes
de 180 cm3 seguidas da semeadura de sementes de cedro-australiano, de origem comercial.
Após o processo de semeadura, os tubetes contendo duas sementes e a mistura
devidamente homogeneizada ficaram suspensos em uma grade de tela com armações de ferro.
Foram implantadas quatro parcelas com 16 plantas em cada parcela foi utilizado o
delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), onde a distribuição dos
tratamentos e as unidades experimentais são dispostas inteiramente ao acaso. Após a
casualização da parcela, as sementes foram irrigadas, três vezes por dia. Quando as plantas
passaram para o estágio de emergência foi realizada a repicagem das mudas, permanecendo
somente uma muda por tubete, usando como critério de escolha a muda que se encontrasse
mais próxima ao centro do mesmo.
Foram realizadas duas avaliações com mensuração de altura e diâmetro, com auxílio de
régua e paquímetro eletrônico respectivamente, sendo a primeira realizada 60 dias após o
plantio e a segunda a 30 dias após a primeira medição. As avaliações consistiram em obter as
variáveis: altura – cm (H) e diâmetro do coleto – mm (DAC) das mudas. Os dados coletados
foram processados por análise de regressão, por meio do pacote estatístico Assistat, testando
os modelos lineares com o nível de significância de 1% e 5% pelo Teste F, assim como os
coeficientes da equação.

RESULTADOS
A variável altura (cm) apresentou aumento nos valores conforme elevou-se a dosagem
do FLC. (Figura 1).
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Figura 1 – Altura de mudas de Toona ciliata em função do uso de doses de fertilizante de
liberação controlada.
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Já para a variável diâmetro do coleto (mm) houve um comportamento quadrático da
curva, mostrando que uma dosagem próxima a 6 g L-1 é suficiente para promover o maior
crescimento em diâmetro. (Figura 2).
Figura 2 – Diâmetro do coleto de mudas de Toona ciliata em função do uso de doses de
fertilizante de liberação controlada.
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Para a relação H/DC (Figura 3) das mudas após 90 dias de cultivo, observou-se um
comportamento linear. Para esta variável, valores intermediários (3 a 4) são os mais indicados,
mostrando melhor tendência de robustez das mudas.
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Figura 3 – Relação H/DC de mudas de T. ciliata em função do uso de doses de fertilizante de
liberação controlada.
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DISCUSSÃO
As alturas em relação as doses do fertilizante apresentam um crescimento linear,
demonstrando que conforme a adição da concentração de FLC, há um crescimento da altura
(Figura 1). Segundo Lima (2016) as concentrações de FLC também influenciam no
desenvolvimento de mudas de Guarea guidonia (L.) Sleumer, a qual pertence a mesma família
que o cedro-australiano (Meliaceae).
Para a variável diâmetro do coleto houve um comportamento quadrático, mostrando que
doses intermediárias de FLC são suficientes para a superioridade para esta variável. Estes
resultados evidenciam que há relação entre adição de fertilizante e incremento na espécie. Da
mesma forma, o fertilizante FLC proporcionou os melhores níveis de qualidade das mudas de
cedro-rosa (PIAS et al. 2015). Para a variável DAC a utilização de doses de 6 g L-1 e 9 g L-1
proporcionam resultados semelhantes na espécie, então se o objetivo da produção de mudas
for crescimento em diâmetro, sendo assim possível diminuir a proporção de FLC a fim de
diminuir os custos na produção de mudas. Já para a variável altura a dose de 9 g L -1
proporcionou o maior valor, aproximadamente, 5 cm em um período de 90 dias após a
semeadura.
Por meio da relação H/DC é possível identificar a dosagem que influência no grau de
robustez das mudas (Figura 3), pois quanto maior for o valor da relação mais instáveis são as
mudas, ou seja, maior é a suscetibilidade à vento, geada e seca implicando em custos futuros,
como replantio de mudas. Sendo a dosagem em 6 e 9 g L-1 que expressa maior influência.
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Demonstrando que altas doses de FLC proporcionam um grande ganho para as mudas em altura
e menor em diâmetro, causando desequilíbrio no desenvolvimento e firmeza da parte aérea.
Tendo que as mudas de Toona ciliata apresentam um comportamento positivo ao acréscimo
do fertilizante FLC, é necessário um acompanhamento em uma amplitude de tempo maior,
aumentando as classes de doses e juntamente com outros métodos de avaliação para que as
conclusões do trabalho sejam confiáveis.

CONCLUSÃO
Houve diferença significativa no incremento inicial das mudas de cedro-australiano em
função das concentrações de FLC, recomendando-se uma dosagem entre 6 g L-1 e 9 g L-1.
Contudo, recomenda-se uma avaliação mais longa, visando a produção final das mudas.
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RESUMO
Dicksonia sellowiana Hook. (Dicksoniaceae) é uma espécie nativa da Mata Atlântica,
conhecida popularmente como xaxim. A espécie está na lista de plantas ameaçadas de extinção,
devido a exploração intensiva de suas populações para fins ornamentais e destruição do seu
habitat por fatores de influências antrópicas, principalmente o corte seletivo, o corte raso e a
presença de estradas e roçadas. Desse modo, objetivou-se realizar um levantamento florístico
de epífitas vasculares em forófitos de Dicksonia sellowiana Hook., em um remanescente de
Floresta Ombrófila Mista (FOM) no Parque Municipal de Lages – PARNAMUL. Foram
levantados 100 forófitos em duas áreas do Parque, uma localizada no interior e outra na borda
da floresta. Em cada área foram estudados 50 forófitos divididos em 4 estratos de altura (0-1,
1-2, 2-3 e 3-4m). Das epífitas, foram amostradas 20 famílias botânicas, 50 morfoespécies e 11
espécies não identificadas. Dentre as famílias a que teve maior representatividade nos forófitos
foi a família Polypodiaceae, (13 morfoespécies), seguido da família Piperaceae (10
morfoespécies) e Melastomataceae (4 morfoespécies). Com relação a presença de epífitas por
estrato dos forófitos de D. sellowiana, tanto na Àrea 1 quanto na Área 2, as alturas
correspondentes a 0-1 e 1-2 metros tiveram maior número de epífitas.
Palavras-chave: Epífitas, Forófito, Espécie ameaçada.
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EPIPHYTIC FLORA IN Dicksonia sellowiana Hook HOST AT THE LAGES
MUNICIPAL PARK, SC

ABSTRACT
Dicksonia sellowiana Hook. (Dicksoniaceae) is a native species of the Atlantic Forest,
popularly known as xaxim. The species is on the list of endangered plants, due to the intensive
exploitation of their populations for ornamental purposes and destruction of their habitat by
factors of anthropic influences, especially selective cutting, shallow cutting and the presence of
roads and paths. Thus, we aimed to carry out a floristic survey of epiphytes in phytophytes of
Dicksonia sellowiana Hook, in a remnant of Mixed Ombrophilous Forest (FOM) in the
Municipal Park of Lages - PARNAMUL. One hundred forophytes were collected in two areas
of the Park, one located in the interior and another on the edge of the forest. In each area 50
forophytes were studied divided in 4 strata of height (0-1, 1-2, 2-3 and 3-4m). From the
epiphytes, 20 botanical families, 50 morphospecies and 11 unidentified species were sampled.
Among the families with the greatest representativity in the forophytes was the family
Polypodiaceae (13 morphospecies), followed by the family Piperaceae (10 morphospecies) and
Melastomataceae (4 morphospecies). In relation to the presence of epiphytes per stratum of D.
sellowiana forophytes, both in Area 1 and Area 2, heights corresponding to 0-1 and 1-2 meters
had a greater number of epiphytes.
Keywords: Epiphytes, Forophyte, Endangered species.

INTRODUÇÃO
Dicksonia sellowiana Hook, espécie pertencente à Dicksoniaceae, é uma samambaia
arborescente e geralmente ereta. Tem ocorrência no sudeste do México, América central,
Venezuela, Colômbia, Sul da Bolívia, Paraguai, Uruguai e regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde
é conhecido como xaxim. É um importante forófito para muitas espécies de holoepífitas
habituais, sendo comumente encontrado na Floresta Ombrófila Mista (ROGGE, 1999).
Espécies epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas, como árvores, xaxins,
cipós, utilizando-as apenas como suporte, sem parasitá-las. Os suportes são chamados de
forófito (BONNET et al., 2014) A presença e abundância de epífitas é um elemento importante
na caracterização de eventos sucessionais na Floresta Ombrófila Mista, quanto maior a
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abundância mais conservado é o remanescente, conforme detectado em trabalhos realizados na
Floresta Ombrófila Mista no Paraná (BORGO & SILVA 2003) e nos Andes Venezuelanos
(BARTHLOTT et al., 2001).
O xaxim é uma espécie com potencial para fins ornamentais, onde foi explorada para a
fabricação de vasos para cultivo de samambaias e orquídeas, e substratos para o cultivo de
plantas ornamentais, o que ocasionou a redução de suas populações naturais e
consequentemente redução ou perda da diversidade de espécies holoepífitas habituais que
ocorrem neste microhabitat.
A exploração intensiva de populações da espécie Dicksonia sellowiana, a destruição do
seu habitat natural e a escassez de dados sobre o comportamento de suas populações fez com
que a espécie fosse incluída na lista das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção. A espécie figura no apêndice II da Convenção Internacional das Espécies da Flora e
da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES, 2012), na Lista Oficial das Espécies da
Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (IBAMA 1992, Brasil/MMA 2008) e em dezembro de
2014 indicada na categoria “Criticamente em Perigo – CR” na resolução nº 51 do Conselho
Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (CONSEMA, 2014).
Com este estudo objetivou-se realizar um levantamento florístico de epífitas vasculares
em forófitos de Dicksonia sellowiana em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista no parque
municipal de Lages no estado de Santa Catarina.

METODOLOGIA
O Estudo foi realizado no Parque Natural Municipal João José Theodoro da Costa Neto
(PARNAMUL), localizado no município de Lages (sede, 27º47´S e 50º21´W), no
entroncamento das rodovias federais BR 116 e BR 282 e possui um área total de 234,42 ha
(Figura 1).
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Figura 1. Mapa do Parque Municipal de Lages em Santa Catarina, SC.

As áreas foram divididas em duas para explorar a diferença da heterogeneidade ambiental
existente na área. Para a amostragem foram demarcados 100 forófitos de Dicksonia sellowiana,
sendo 50 em cada uma das áreas. Posteriormente, os forófitos foram divididos em 4 estratos de
altura (0-1; 1-2; 2-3 e 3-4 m), para avaliação da estrutura espacial vertical das epífitas
ocorrentes.
As epífitas com partes reprodutivas foram coletadas e identificadas em nível de gênero
e espécies no herbário do estado de Santa Catarina-LUSC, e as que não apresentavam estrutura
de reprodução foram identificadas em nível de família e morfoespécie. Em seguida as epífitas
foram classificadas ecologicamente em hemiepífitas ou holoepífitas segundo Benzing(1990).
Lianas rizo-escandentes com forte conexão com o solo não foram consideradas hepífitas.

RESULTADOS
Foram amostrados 400 intervalos de altura em 100 indivíduos, sendo registradas 538
ocorrências de epífitas nos estratos dos forófitos, 313 na Área 1 e 225 na Área 2. Os forófitos
mediram no mínimo aproximadamente 1 m, no máximo 7 m de altura. O número de epífitas
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sobre cada forófito individual variou de 1 a 20, sendo que a média foi de 5.38 epífitas por
forófito.
Com relação a presença de epífitas por estrato dos forófitos de D. sellowiana, tanto na
Àrea 1 quanto na Área 2, as alturas correspondentes a 0-1 e 1-2 metros tiveram maior número
de epífitas. As três morfoespécies com maiores frequências nos forófito foram Hymenophyllum
pulchellum, Samambaia sp3 e a espécie não identificada sp4.
Das famílias de hemiepífitas ocorrentes, as que se destacaram nos forófitos foram,
Piperaceae (10 morfoespécies), Melastomataceae (4 morfoespécies), espécies não identificadas
(11), e as demais famílias que são Winteraceae, Solanaceae, Malvaceae, Myrtaceae,
Primulaceae, Commelinaceae, Bignonaceae, Phytolacaceae, Asteraceae, Celastraceae,
Rosaceae, Podocarpaceae, Oxalidaceae, Araliaceae, com ocorrência entre 1 e 2 epífitas.
A espécie Hymenophyllum pulchellum apresentou frequência decrescente de ocorrência
nos três primeiros estratos, porém mais acentuada no estrato de 0-1metros.
A área 2 se sobressaiu em números de epífitas por estrato por se tratar de um fragmento
natural no interior da floresta, com forófitos de alturas superiores a 4 metros. A Área 2,
apresentou forófitos menores, ou seja, plantas mais jovens e próximas a uma área de borda com
plantio de pinus.
Considerando os 100 forófitos amostrados, nas duas áreas ocorreu uma redução na riqueza de
morfoespécies nos estratos de 2-3 e 3-4 metros.
DISCUSSÃO
Em um estudo realizado sobre ocorrência de espécies epífitas em forófito de xaxim na
Floresta Ombrófila Mista (FOM), realizado por Schmitt & Budke (2005), foi verificado a
ocorrência de 6 famílias, 7 gêneros e 11 espécies de samambaias epifíticas. Becker & Müller
(2015) estudaram a influência de forófitos das espécies Dicksonia sellowiana e Araucaria
angustifolia sobre a comunidade de epífitos vasculares em floresta com Floresta Ombrófila
Mista, onde a média de espécies constatada foi significativamente maior em forófito de xaxim.
Também foi verificado forte e positiva relação na abundância de indivíduos com o aumento da
umidade do substrato, constatando que este forófito apresenta condições ótimas para algumas
espécies, como Trichomanes anadromum. Em trabalho realizado por Bonnet et al. (2014), para
o Inventário Florestal de Santa Catarina, Floresta Ombrófila Densa, foram amostradas 116
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espécies dentre as quais está a Zygopetalum maxillare, uma espécie Orchidaceae que ocorre
também em Floresta Ombrófila Mista preferencialmente em forófitos de xaxim.
Considerando os 100 forófitos amostrados, nas duas áreas, ocorreu uma redução na
riqueza de morfoespécies nos estratos de 2-3 e 3-4 metros. Segundo Fraga et al. (2008) a
provável causa do menor percentual de ocorrência ou ausência nesse intervalo, seria o estrato
mais recente do forófito, ou seja, aquele que ofereceu menos tempo para a colonização das
epífitas.
Estudar a florística e riqueza de epífitas em uma espécie vegetal em ameaça de extinção
assume um papel ecológico muito relevante e diretamente relacionado à manutenção da
diversidade biológica nas comunidades florestais da Floresta Ombrófila Mista. O equilíbrio
interativo entre espécies da fauna depende da manutenção e conservação de espécies epífitas,
visto que proporcionam recursos alimentares (frutos, néctar, pólen, água) e microambientes
especializados para a fauna do dossel (WAETCHER, 1998).

CONCLUSÃO
O xaxim é um importante ecossistema para a manutenção da sinúsia epifítica, sendo
considerado um habitat preferencial de muitas espécies. Por ser uma espécie criticamente
ameaçada de extinção, faz-se necessário a ampliação do conhecimento sobre a interação deste
forófito, da Floresta Ombrófila Mista, com a comunidade associada.
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RESUMO
As condições de armazenamento de sementes podem influenciar diretamente na qualidade de
lotes de sementes. Assim, objetivou-se verificar a influência de diferentes tipos de embalagens,
durante o armazenamento, sobre a germinação de sementes de Acca sellowiana (O.Berg)
Burret,. As sementes dos frutos da goiabeira-serrana (A. sellowiana), após beneficiamento e
secas em temperatura ambiente, foram acondicionadas em três tipos de embalagem: plástico,
sacos de papel Kraft e vidro, em seguida foram armazenadas em geladeira (8± 2 ºC). No início
do experimento e após 90 dias de armazenamento as sementes foram avaliadas quanto a
germinação. Para o teste de germinação, utilizaram-se 4 repetições de 25 sementes, semeadas
sobre duas folhas de papel germitest, mantidos em câmara de germinação, à temperatura de 25
ºC, em germinador tipo BOD. As sementes de A. sellowiana não apresentaram redução na
viabilidade quando armazenadas em refrigeração e acondicionadas em embalagem papel,
plástico e vidro, pelo período de 90 dias.
Palavras-chave: Goiaba-serrana. Qualidade fisiológica. Armazenamento.

GERMINATION OF Acca sellowiana (O.Berg) Burret STORED IN DIFFERENT
PACKAGING

ABSTRACT
Storage flags can directly influence the quality of seed lots. The aim of this study was to verify
the influence of different types of packages, during storage, on the germination of Acca
sellowiana (O.Berg) Burret seeds. The guava seeds (A. sellowiana), after processing and drying
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at room temperature, were packaged in three types of packaging: plastic, Kraft paper bags and
glass, then stacked in refrigerator (8 ± 2 ° C). At the beginning of the experiment and after 90
days of storage as seeds were evaluated for germination. The germination test was carried out
using 4 replicates of 25 seeds, without leaves on two leaves of germinated paper, followed by
germination at 25 ºC in a germinator type BOD. The seeds of A. sellowiana were not reduced
in viability when stored in gel and packaged in paper, plastic and glass containers for a period
of 90 days.
Keywords: Feijoa. Physiological quality. Storage.

INTRODUÇÃO
Acca sellowiana (O.Berg) Burret, pertencente à família Myrtaceae, é nativa do planalto
meridional brasileiro e vem sendo pesquisada devido ao potencial de seus frutos
(DEGENHARDT et al., 2001). O fruto possui sabor peculiar, muito apreciado pela sociedade,
mas encontrá-lo em feiras e supermercados brasileiros é um grande desafio, pois há poucos
cultivos locais e sua comercialização é rara (KÖHLER; BRACK, 2016).
No Sul do Brasil, a espécie conhecida popularmente como goiaba-serrana, mostra-se
adaptada a condições de clima frio, ocorrendo com maior frequência em áreas com altitudes
superiores a 800 m (AMARANTE; SANTOS, 2011). Desta forma, surge como espécie
potencial para desenvolvimento de cadeia produtiva de frutas para a região da Serra
Catarinense, tendo em vista a adaptação das condições edafoclimáticas da região, as quais
impõem restrições para o desenvolvimento de diversas frutíferas.
A principal forma de propagação da goiaba serrana é por semente, podendo ainda ser
propagada por estaquia, enxertia e micropropagação (FANTINEL et al. 2017). Após a colheita,
geralmente, faz-se necessário o armazenamento para utilização futura no mesmo ano ou até nos
anos seguintes, pois nas espécies nativas a produção de sementes é cíclica, caracterizadas por
um ano de alta produção, seguido de um ou dois de baixa produção (BENEDITO et al. 2011).
A qualidade das sementes é influenciada pelas condições nas quais permanecem
armazenadas entre a colheita e a semeadura (ANTONELLO et al., 2009). O armazenamento é
uma prática fundamental para manter a qualidade fisiológica da semente e garantir a
manutenção do vigor e da viabilidade, no período compreendido entre a colheita e a semeadura
(AZEVEDO et al., 2003). O tipo de embalagens é um dos fatores que influenciam a
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conservação de sementes utilizadas no armazenamento (CARNEIRO; AGUIAR, 1993;
MASETTO et al. 2013). Contudo, ainda não está totalmente definida quais são as condições de
armazenamento para manter a viabilidade das sementes da goiaba serrana por longos períodos,
embora o uso de sementes posterior à colheita seja crescente, seja para fins de conservação ex
situ, seja como meio de multiplicar a espécie para uso direto, seja para obter populações
segregantes para fins de melhoramento genético e outros estudos (DONAZZOLO et al. 2015).
Assim, objetivou-se verificar a influência de diferentes tipos de embalagens, durante o
armazenamento, sobre a germinação de sementes de Acca sellowiana.

METODOLOGIA
Os frutos da goiabeira-serrana foram colhidos em março de 2016 de plantas cultivadas
na área experimental da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina), localizada no município de São Joaquim (SC). Após a coleta dos frutos, os
mesmos foram levados para o Laboratório de Alimentos do Instituto Federal de Santa Catarina,
Campus Urupema (SC).
Foram selecionados frutos sadios e beneficiadas as sementes de forma manual, sendo as
mesmas lavadas em água corrente e secadas em condições naturais de laboratório (25 ± 1ºC).
Depois de secas, as sementes foram tratadas com hipoclorito de sódio a 1,5 %, durante 60
segundos, e, posteriormente, acondicionadas em três tipos de embalagem: plástico (polietileno
de baixa densidade), sacos de papel Kraft e vidro, em seguida armazenadas em geladeira (8± 2
ºC).
No início do experimento e após 90 dias de armazenamento as sementes foram avaliadas
quanto a germinação. Para o teste de germinação, utilizaram-se 4 repetições de 25 sementes,
semeadas sobre duas folhas de papel germitest, umedecidos com água destilada na proporção
de 2,5 vezes o peso do papel seco e com uma folha de papel. Os rolos com as sementes foram
mantidos em câmara de germinação, à temperatura de 25 ºC, em germinador tipo BOD. A
avaliação do teste de germinação foi realizada diariamente a partir do início da protrusão
radicular. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado.
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RESULTADOS
O tipo de embalagem para o armazenamento de sementes, de Acca sellowiana, não teve
influência sobre a germinação (Tabela 1 e 2).

Tabela 1: Análise de Variância (ANOVA) entre os dados de tipos de embalagem e tempo de
armazenamento de sementes de Acca sellowiana (Berg.) Burret, para um delineamento
inteiramente casualizado com dois fatores.
Efeito

GL

Embalagem
Embalagem * Tempo de Armazenamento
*ns = Diferença não significativa pela análise de variância (ANOVA).

2
2

Germinação
F
p
0,90
0,42 ns
0,90
0,42 ns

Tabela 2: Germinação (%) de sementes de Acca sellowiana (Berg.) Burret, em diferentes
embalagens e períodos de armazenamento.
Tempo de armazenamento (dia)

Germinação (%)

0

86,00 ± 4,00
85,00 ± 6,83
87,00 ± 3,82
91,00 ± 3,82

Papel
Plástico
Vidro

90

DISCUSSÃO
A redução na qualidade é, em geral, traduzida pelo decréscimo na percentagem de
germinação (protrusão radicular), aumento de plântulas anormais e redução no vigor das
plântulas (TOLEDO et al., 2009).
A utilização de embalagens para armazenamento pode ser uma estratégia para manter
ou, até mesmo, aumentar a qualidade das sementes. De acordo com Gomes et al. (2013), o uso
de saco de polietileno semipermeável, com porosidade de 0,015 mm, para o armazenamento de
sementes de A. sellowiana, sob temperatura de 8 °C, pelo período de 35 dias, promoveu maior
germinação em relação aos demais tratamentos.
A redução da germinação é considerada como indicativo da redução da qualidade de
sementes (TOLEDO et al. 2009; DONADON et al. 2015), contudo a ausência de diferenças
significativas na germinação de sementes armazenadas nas diferentes embalagens avaliadas
neste trabalho, sob condições de refrigeração, indica que estes tipos de acondicionamentos
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mantiveram a qualidade fisiológica das sementes de A. sellowiana. Este comportamento
também tem sido verificado na literatura para outras espécies florestais. Batista et al. (2011)
também não constataram efeito significativo para o tipo de embalagem empregada no
armazenamento de sementes de Cedrela odorata L.. A germinação de espinheira-santa
(Maytenys ilicifolia Mart. Ex.Reiss) não apresentou alterações significativas, em dois tipos de
embalagens avaliadas em trabalho desenvolvido por Scalon et al. (2005).
As informações disponíveis em tecnologia de sementes de espécies nativas, visando à
preservação e qualidade das sementes por determinado período de tempo, ainda são escassas
(SCALON et al. 2006). No caso de sementes de A. sellowiana a redução da temperatura
(refrigeração a 8 ± 2ºC) pode ser uma ferramenta economicamente viável para o
armazenamento de sementes, podendo ser realizada, sem prejuízos a germinação, sob as
condições avaliadas neste trabalho.

CONCLUSÃO
Os diferentes tipos de embalagens, para o armazenamento de sementes de Acca
sellowiana, não causaram redução na viabilidade das mesmas, quando são acondicionadas sob
refrigeração pelo período de 90 dias.
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RESUMO
O estado de Santa Catarina tem importante contribuição com a riqueza de Myrcia para a região
Sul, correspondendo a 75% (40 spp.). Trata-se de um gênero com muitas espécies que
compartilham caracteres reprodutivos e vegetativos muito semelhantes, dificultando a
identificação a campo, onerando levantamentos florísticos e inventários de nativas. Objetivouse elaborar um guia de campo com descrições e fotos para auxiliar na identificação das espécies
de Myrcia da Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras. O guia foi elaborado a partir das espécies
amostradas no trabalho realizado na Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras. Para a descrição das
espécies de Myrcia foram utilizados exemplares coletados in loco e espécimes exsicatados.
Foram amostradas cinco espécies de Myrcia (M. guianensis, M. hartwegiana, M. hatschbachii,
M. oblongata e M. palustris). Destas, duas são endêmicas do bioma Mata Atlântica (M.
hartwegiana e M. hatschbachii). O guia ilustrado é uma importante ferramenta para facilitar a
identificação das Myrcia da Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras.
Palavras-chave: Myrtaceae, Myrcia hartwegiana, Myrcia hatschbachii.

Myrcia DC. ILLUSTRATED GUIDE FOR CAVEIRAS RIVER BASIN

ABSTRACT
The Santa Catarina state has an important contribution with the richness of Myrcia for the South
region, corresponding to 75% (40 spp.). It is a genus with many species that share very similar
reproductive and vegetative traits, making it difficult to identify the field, burdening floristic
surveys and native inventories. The aim was to elaborate a field guide with descriptions and
photos to help identify the Myrcia species of the Caveiras River Basin. The guide was

1003

elaborated from the sampled species of work realized in the Caveiras River BasinFor the
description of Myrcia species, specimens collected in loco and exsicated specimens were used.
Five Myrcia species were sampled (M. guianensis, M. hartwegiana, M. hatschbachii, M.
oblongata e M. palustris). Of these, two are endemic to the Atlantic Forest biome (M.
hartwegiana and M. hatschbachii). The illustrated guide is an important tool to facilitate the
identification of the Myrcia River Basin Caveiras.
Keywords: Myrtaceae, Myrcia hartwegiana, Myrcia hatschbachii.

INTRODUÇÃO
Myrtaceae corresponde a 145 gêneros e cerca de 5.970 espécies (The Plant List, 2013)
distribuídas por todo o globo terrestre. A família é uma das mais importantes em comunidades
neotropicais (Mori et al. 1983), destacando-se sua ampla diversidade e complexa taxonomia,
que dificultam a classificação e delimitação das espécies, especialmente no gênero Myrcia.
O gênero Myrcia DC., com 374 espécies (Govaerts et al. 2008), ocorre desde a América
Central até o norte da Argentina (Landrum & Kawasaki 1997). No Brasil ocorrem 296 espécies
(Flora do Brasil 2020, 2019), sendo que a região Sul contribui com 53 espécies. O estado de
Santa Catarina tem importante contribuição com a riqueza de Myrcia para a região Sul,
correspondendo a 75% (40 spp.). Trata-se de um gênero com muitas espécies que compartilham
caracteres reprodutivos e vegetativos muito semelhantes, dificultando a identificação a campo,
onerando levantamentos florísticos e inventários de nativas.
Desta forma, objetivou-se elaborar um guia de campo com descrições e fotos para
auxiliar na identificação das espécies de Myrcia da Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras.

METODOLOGIA
O guia foi elaborado a partir das espécies amostradas no trabalho de Gomes et al.,
(2017), realizado na Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras, Floresta Ombrófila Mista. Para a
descrição das espécies de Myrcia foram utilizados exemplares coletados in loco e espécimes
exsicatados e depositados no Herbário Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina.
A interpretação das legendas das figuras deve ser realizada da esquerda para a direita e
de cima para baixo.
Myrcia DC.
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Árvores ou arbustos. Folhas geralmente opostas cruzadas. Inflorescências panículares
multifloras, paucifloras; cálice aberto, ocasionalmente fechado no botão floral, 5-mero,
raramente 4-mero, sépalas distintas; hipanto prolongado ou não acima do ovário; pétalas
geralmente 5; estames numerosos, anteras poricidas ou rimosas; ovário 2–3(4)-locular, 2 óvulos
axilares por lóculo; pluriovulada. Baga coroada pelos remanescentes do cálice ou
prolongamento do hipanto; sementes com testa membranácea ou cartilaginosa, embrião
mircióide.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostradas cinco espécies de Myrcia no estudo de Gomes et al. (2017) (M.
guianensis, M. hartwegiana, M. hatschbachii, M. oblongata e M. palustris). Destas, duas são
endêmicas do bioma Mata Atlântica (M. hartwegiana e M. hatschbachii).
Myrcia guianensis (Aubl.) DC
Árvore, cerca de 10–20 m de altura. Ritidoma com desprendimento em placas lenhosas de
coloração esbranquiçada. Casca interna de coloração avermelhada, lembrando carne bovina.
Ramos não dicotômicos. Folhas elípticas, coriáceas, ápice cuneado, base cuneada, margem
inteira, simétricas. Peninérvias, nervura principal levemente saliente na face adaxial. Nervura
primária e secundária pouco evidentes na face abaxial. Pecíolo canaliculado, coloração
avermelhada em ramos jovens (Figura 1). Material examinado: Gomes, J. P. S/nº (22/11/2013)
LUSC 6408.
Figura 1. Myrcia guianensis (Aubl.) DC. - Exsicata, tronco e ritidoma, casca, limbo foliar e
inflorescência.

Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk
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Arvoreta, cerca de 3-5 m de altura. Ritidoma sem desprendimento e acúmulo de placas
coriáceas a lenhosas. Casca interna castanho-esverdeado a castanho-avermelhado. Ramos não
dicotômicos. Folhas ovadas, coriáceas, ápice arredondado, cuneado e obtuso, base cuneada,
margem inteira e revoluta, simétricas. Peninérvea, nervura principal impressa na face adaxial e
saliente na face abaxial e pilosa. Nervura secundaria broquidódroma, pouco saliente na face
abaxial. Nervura terciaria com forte reticulado na face abaxial. Pecíolo canaliculado, medindo
de 3,0-7,0 mm de comprimento (Figura 2). Material examinado: Gomes, J. P. S/nº (08/08/2013)
LUSC 6435.

Figura 2. Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk - Exsicata; tronco e ritidoma; casca, limbo
foliar e inflorescência.

Myrcia hatschbachii D. Legrand
Árvore, cerca de 6-15 m de altura. Ritidoma com desprendimento de placas lenhosas, alguns
ramos aparentam dicotomia, folhas estreito-elípticas, elípticas a lanceoladas, coriáceas, ápice
cuneado, base cuneada, margem inteira, simétricas. Peninérveas, nervura principal impressa na
face adaxial, saliente e coberta por tricomas ferrugíneos na face abaxial, nervura secundaria
broquidódromo (próximo ao ângulo de quase 90º em relação a nervura central). Pecíolo
canaliculado, medindo de 3,0-6,0 mm de comprimento. Folhas jovens com indumentos
esbranquiçados (Figura 3). Material examinado: Aguiar, M. D. S/nº (01/02/2009) LUSC 2332.
Figura 3. Myrcia hatschbachii D. Legrand - Exsicata; tronco e ritidoma; casca, filotaxia e
limbo foliar.
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Myrcia laruotteana Cambess.
Arbusto a árvore, cerca de 1–5 m de altura. Ritidoma liso, com desprendimento em lâminas
coriáceas. Casca interna de coloração esverdeada a creme. Ramos não dicotômicos. Folhas
ovadas a oblongas, membranáceas, ápice cuneado a obtuso, base arredondada, as vezes cordada,
margem inteira, simétricas. Peninérvea, nervura principal impressa na face adaxial e saliente na
face abaxial. Nervura secundaria, saliente na face adaxial. Pecíolo canaliculado (2-4 mm de
comprimento) (Figura 4). Material examinado: Santa Catarina: Lages. Gomes, J. P. S/nº
(04/11/2012) LUSC 6402.
Figura 4. Myrcia laruotteana Cambess. - Exsicata; tronco e ritidoma; casca, limbo foliar e
frutos.

Myrcia oblongata DC
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Arvoreta, cerca de 4 –6 m de altura. Ritidoma fissurado e alguns indivíduos com acúmulo de
placas lenhosas. Casca interna de coloração pardacenta a rósea. Ramos não dicotômicos. Folhas
oblongas a oblongo-lanceoladas (4-7 cm de comprimento), coriáceas, ápice cuneado a agudo,
base cuneada, margem inteira, simétricas. Peninérvea, nervura principal, nervura secundaria
broquidódromo, presença de nervura coletora. Pecíolo canaliculado (2-4 cm de comprimento)
(Figura 5). Material examinado: Gomes, J. P. S/nº (25/01/2013) LUSC 6449.

Figura 5. Myrcia oblongata DC - Exsicata; tronco e ritidoma; casca, limbo foliar e frutos.

Myrcia palustris DC.
Árvore, até 10 m de altura, ritidoma fissurado com acúmulo de placas lenhosas. Casca interna
de coloração vermelho-acastanhado. Ramos não dicotômicos, folhas obovadas a oblongas,
coriáceo, ápice arredondado a obtuso, base cuneada a aguda, margem inteira, revoluta,
simétricas e, geralmente, muito pilosas. Peninérvea, nervura principal e secundária impressas
na face adaxial e saliente na abaxial. Pecíolo canaliculado, medindo de 3,0-5,0 mm de
comprimento (Figura 6). Material examinado: Santa Catarina: Lages. Gomes. J. P. S/nº
(26/03/2013) LUSC 6410.
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Figura 6. Myrcia oblongata DC - Exsicata; tronco e ritidoma; casca, limbo foliar e frutos.

CONCLUSÃO
O guia ilustrado é uma ferramenta que facilitará a identificação das Myrcia da Bacia
Hidrográfica do Rio Caveiras.
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RESUMO
Objetivou-se avaliar doses do polímero hidroretentor adicionado ao substrato de plantio no
crescimento inicial em mudas de Toona ciliata. O experimento foi realizado em delineamento
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, constituídos de concentrações crescentes do
polímero hidroretentor (0, 2, 4 e 6 g L-1). Foram utilizadas 4 repetições, compostas por 17
plantas. Aos 60 dias após a repicagem, foi realizada a avaliação das seguintes variáveis: altura
da parte aérea- cm (desde o coleto até o ápice do caule - H), diâmetro do coleto - mm (DC) e
relação altura/diâmetro do coleto (H/DC). A dose de 4 g L-1 proporcionou o maior valor em
altura, aproximando-se de 12 cm e apresentando uma máxima eficiência técnica (MET) em
4,15 g L-1, a dose 2 g L-1 mostrou comportamento praticamente equivalente ao da maior dose,
com os resultados das médias do diâmetro à altura do coleto foi observado que com o aumento
da dose há o aumento linear do diâmetro das mudas. Em relação as variáveis altura e diâmetro
observamos que a dose 2 g L-1 expressou maior influência nas mudas e a dose 6 g L-1 expressou
comportamento equivalente quando há ausência de hidrogel. Em geral, o uso do polímero
hidroretentor aumentou o crescimento das mudas de Toona ciliata e doses elevadas prejudicam
a relação H/DC.
Palavras-chave: produção de mudas, polímero hidroretentor, Cedro australiano.
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HIDROGEL INFLUENCE INITIAL GROWTH OF Toona ciliate

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the hydrogel doses added to the planting substrate
in the initial growth on shoot height, lap of the plant diameter, height of lap of the plant ratio
and number of leaves of Toona ciliata seedlings. The experiment was carried out in a
completely randomized design, with four treatments, consisting of increasing concentrations of
hydro-retentate (0, 2, 4 and 6 g.L-1 of hydro-retentive gel). Four replicates were used, each
composed of 17 plants. At 60 days after the repication, the following variables were evaluated:
height of the aerial part (from the lap of the plant to the apex of the stem) (H), diameter of the
lap of the plant and height of the lap of the plant. The dose of 4 g L-1 provided the highest value,
approaching 12 cm and presenting a MET in 4.15 g L-1, the dose 2 g L-1 showed behavior
practically equivalent to that of the highest dose, with the results of averages of the diameter of
the collection was observed that with the increase of the dose there is the linear increase of the
diameter of the seedlings. Regarding the height and diameter variables, we observed that the
dose 2 g L-1 expressed greater influence on the seedlings and the dose 6 g L-1 expressed
equivalent behavior when there was no hydrogel. In general, the use of the hydro-insect polymer
increased the growth of Toona ciliata seedlings and high doses impaired the H/DC ratio.
Keywords: seedling production, waterproofing polymer, Australian cedar.

INTRODUÇÃO
Cedro-australiano (Toona ciliata M. Roem.), família Meliaceae, cuja origem se estende
desde a Índia e Malásia até o norte da Austrália, é de grande interesse para produção de madeira
para serraria, com isso aumentando o número de plantios comerciais e a demanda de mudas.
(LORENZI et al., 2003; PINHEIRO et al., 2003), porém a carência de estudos envolvendo o
desenvolvimento das mudas de cedro-australiano, se tornou um entrave para que o mesmo se
torne amplamente difundido, mesmo se adaptando muito bem ao Brasil, principalmente no sul
da Bahia e toda a Região Sudeste (MORETTI et al. 2011).
Por apresentar rápido crescimento, de oito metros de altura e 15 cm de diâmetro com três
anos de idade (PINHEIRO et al., 1994), proporciona um bom retorno financeiro em um curto
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espaço de tempo, apresentando melhor desenvolvimento que os cedros nativos e o mogno
(Swietenia macrophylla King). Com isso, devido a necessidade de otimizar a produção, os
pesquisadores estão buscando técnicas alternativas para a melhoria da produtividade e redução
de custos, tornando os polímeros hidro retentores interessantes, pois atuam como reguladores
da disponibilidade de água para as culturas, melhorando a produtividade local e possivelmente
minimizando os custos de produção (MENDONÇA et al., 2013), sendo um dos maiores
problemas encontrado nos viveiros, segundo Sgarbi et al.(1999), o que se deve, ao tempo de
desenvolvimento da planta, assim um maior gasto com defensivos, fertilizantes, irrigação, mão
de obra e equipamentos.
Quando incorporado ao substrato, o polímero retentor de água, permite maior retenção de
água e fertilizantes, que serão lentamente liberados para as plantas em função do ciclo de
absorção – liberação, por apresentar uma elevada capacidade de troca catiônica (CTC), reduz a
lixiviação de nutrientes. (BERNARDI et al., 2011). Mesmo com suas propriedades
promissoras, o polímero hidrogel, necessita de estudos para determinar seu real efeito nas
propriedades do solo e no comportamento das plantas, identificando as dosagens adequadas de
cada produto, justificando a realização de experimentos para a verificação das suas
características favoráveis e obtenção de resultados sobre sua real eficiência no desenvolvimento
das plantas (DUSI, 2005).
Dessa forma esse trabalho tem como objetivo avaliar doses de hidrogel adicionado ao
substrato de plantio no crescimento inicial de mudas de Toona ciliata.

METODOLOGIA
O experimento foi instalado no viveiro florestal da Universidade Estadual de Santa
Catarina (UDESC), localizado em Lages – SC (27°47’33,62”S; 50º 18’4,6”O com altitude de
aproximadamente 900 metros. De acordo com a classificação de Köppen o clima do município
é mesotérmico úmido com verão ameno (Cfb-temperado). A temperatura média anual é de 15°
C e a precipitação média anual de 1300 a 1500 mm.
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos, constituídos de concentrações crescentes do hidrogel (0, 2, 4 e 6 g L-1). Foram
utilizadas 4 repetições, cada uma composta por 17 plantas.
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As sementes de Toona ciliata utilizadas são provenientes de empresa comercial,
conforme os dados fornecidos pela empresa, o lote possui pureza não especificada e
porcentagem de germinação de 82%. As sementes foram semeadas em sementeiras e replicadas
para os tubetes com os tratamentos com aproximadamente 5-6 cm de altura.
Para a instalação do experimento, foram utilizados tubetes de 180 cm³, ao substrato foi
adicionado o polímero hidroretentor (conforme tratamento) e fertilizante. Na adubação de base
foi utilizado fertilizante de liberação controlada na quantia de 6 g L-1. O substrato utilizado foi
de origem comercial, composto à base de Turfa de Sphagno, vermiculita expandida, resíduo
orgânico agroindustrial classe A (casca de arroz torrefada), calcário dolomítico, gesso agrícola
e fertilizante NPK (traços). As características descritas para o produto, conforme o fabricante,
são capacidade de retenção de água: 90%, pH: 6 +/- 0,5, densidade: 310 kg/m³, úmida de
máxima: 58%.
Para proporcionar uma mistura homogênea e garantir uma boa distribuição do polímero
e do fertilizante no substrato foi utilizada uma proporção de 12 litros a cada mistura. Buscouse o preenchimento dos tubetes em aproximadamente 80% do volume máximo possível, para
evitar derramamento do substrato após a hidratação com hidrogel, devido à expansão das
partículas do hidro retentor durante a sua hidratação. A irrigação foi realizada por sistema de
microaspersão, acionado por timer três vezes ao dia. O experimento permaneceu em casa de
sombra até a avaliação do experimento (60 dias). A avaliação foi efetuada por meio das
seguintes variáveis: altura da parte aérea - cm (desde o coleto até o ápice do caule - H), diâmetro
do coleto - mm (DC), relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) e contagem do número de
folhas.
Após ser avaliada a normalidade, os dados foram processados por análise de variância,
testando-se os modelos linear com o nível de significância de 1% e 5% pelo Teste F. Quando
“F” apresentou valores significativos os tratamentos foram submetidos a análise de regressão
polinomial. Quando significativos para equações quadráticas, determinou-se a dose de máxima
eficiência técnica (MET).

RESULTADOS
A altura das mudas de cedro-australiano apresentou crescimento quadrático em função
das doses de hidrogel (Figura 1).
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Altura - H (cm)

Figura 1 – Altura de mudas (cm) de Toona ciliata em função do uso de doses de polímero
hidroretentor aos 60 dias após a repicagem.
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Em relação ao diâmetro do coleto houve um comportamento linear em função das doses
do polímero hidrogel utilizadas (Figura 2).
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Figura 2 – Diâmetro do coleto (mm) de mudas de Toona ciliata em função do uso de diferentes
doses de polímero hidroretentor aos 60 dias após a repicagem.
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Comportamento similar à altura (efeito quadrático), foi observado na relação altura e
diâmetro do coleto (H/DC) (Figura 3).
Figura 3 – Relação altura e diâmetro do coleto (H/DC) de mudas de Toona ciliata em função
do uso de diferentes doses de polímero hidroretentor aos 60 dias após a repicagem.
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DISCUSSÃO
Os resultados da análise de variância indicam que as concentrações do polímero
hidrogel influenciaram significativamente (p<0,05) em todas as características de crescimento
das plantas. Para altura da parte aérea – cm (H) e relação altura/diâmetro do coleto (H/DC) a
equação quadrática se ajustou à média, apresentando desta forma uma dosagem de máxima
eficiência técnica.
Em relação ao crescimento, a altura média das mudas expressou uma equação
quadrática, aumentando até atingir a MET. A dose de 4 g L-1 proporcionou o maior valor em
altura, aproximando-se de 12 cm e apresentando uma MET em 4,15 g L-1. Em comparação com
o experimento denominado “testemunha”, o qual possui ausência do polímero hidrogel, é
possível observar um ganho significativo na altura das mudas (Figura 1).
Ao adicionarmos a dose 2 g L-1 e 4 g L-1, é possível observar modificações significativas
na altura quando comparadas à testemunha. A dose 2 g L-1 mostrou comportamento
praticamente equivalente ao da maior dose, sendo assim possível uma diminuição na proporção
do hidrogel a fim de diminuir os custos da produção da muda, gerando desenvolvimentos
equivalentes. Segundo Navroski et al. (2014) não é possível avaliar o desenvolvimento das
mudas apenas com a altura, uma vez que muito elevada pode causar o tombamento das mudas
no campo, sendo necessário levar em consideração as outras variáveis.
Para diâmetro do coleto - mm (DC) a equação linear apresentou melhor ajuste e
significância (p<0,05). Com os resultados das médias do DC podemos observar que com o
aumento da dose há o aumento linear do diâmetro das mudas (Figura 2). Os resultados
indicaram que para obtenção da MET há a necessidade de ampliar a dosagem. Diferentemente
das médias de altura, os níveis mais elevados do polímero retentor de água tendem a aumentar
o DC médio gerando uma diferença entre as proporções de hidrogel.
Quando feita a relação entre as variáveis altura e diâmetro do coleto (H/DC) podemos
observar que a dose 2 g L-1 expressa a maior média nas mudas e a dose 6 g L -1 expressa
comportamento equivalente da ausência de hidrogel. Esse fato pode ser decorrente do excesso
de água no substrato, que pode ocasionar o déficit de absorção nutricional, onde seria necessário
a avaliação da absorção dos nutrientes das plantas para consolidar a hipótese. O resultado
também mostra que baixas doses de hidrogel criam um ganho grande para o desenvolvimento
da muda, ou seja, um baixo investimento que pode gerar uma melhora significativa para a
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produção e qualidade da madeira a ser retirada. É visto também que nem sempre é proporcional
a dose de hidrogel com seu desenvolvimento.
É visto que as mudas de Toona ciliata respondem positivamente ao acréscimo do
polímero retentor de água, porém é necessário um acompanhamento por um período maior,
aumentando as classes de doses de hidrogel, juntamente com outros métodos de avaliação para
que as conclusões do trabalho criem credibilidade.

CONCLUSÃO
Podemos concluir que a dose 4 g L-1 de hidrogel aumenta o crescimento e a qualidade
das mudas de Toona ciliata.
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RESUMO
A contaminação dos recursos naturais por agrotóxicos é frequentemente associada ao cultivo
de arroz irrigado, em especial às águas. Por outro lado, esse sistema representa 80% da produção
mundial, o que requer da pesquisa mitigar seus impactos negativos e propor adequações. O
objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho do arroz irrigado pelo uso da terapêutica
homeopática. O estudo foi realizado em 7,5ha de cultivo comercial em propriedade familiar no
município de Pouso Redondo, SC. A área foi dividida em 3 subáreas de 2,5ha, as quais foram
submetidas ao manejo fitossanitário com homeopatia, agrotóxicos ou sem intervenção
fitossanitária (controle). No final do ciclo do cultivo, foram coletadas 5 subamostras
distribuídas ao acaso em cada área e avaliados os componentes de rendimento e produtividade.
Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e posterior comparação das
médias pelo teste Tukey a 5%. O manejo com homeopatia e agrotóxico proporcionaram,
respectivamente, 8,27 e 7,61 panículas por planta, diferindo do controle (6,47). A esterilidade
de espiguetas diferiu entre os tratamentos, com valores de 13,22% para o manejo homeopático,
15,48% com manejo agroquímico e 17,51% sem tratamento/controle. O manejo homeopático
incrementou o rendimento de grãos, com produtividade média de 8.906,47 kg ha -1, enquanto
que o manejo com agrotóxicos (7710,88 kg ha-1) não diferiu da testemunha (6976,07 kg ha -1).
A terapêutica homeopática melhora o desempenho das plantas de arroz irrigado e oferece uma
excelente oportunidade para intensificação da produção sustentável e ecológica.
Palavras-chave: Agroecologia, altas diluições dinamizadas, homeopatia.
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HOMEOPATHY REPLACES AGROCHEMICALS IN IRRIGATED RICE
PRODUCTION

ABSTRACT
Contamination of natural resources by agrochemicals is often associated with irrigated rice
farming. However, this system represents 80% of world production, and it is essential to
investigate alternatives to mitigate its negative impacts. The objective of this work was to
evaluate the performance of irrigated rice with the substitution of pesticides by homeopathic
therapy in the municipality of Pouso Redondo, SC. The study was carried out in 7,5ha of
commercial farming on the family property. This area was divided into three 2.5ha subareas,
which were submitted to pest and disease treatments with pesticides, with homeopathy and
without management. At the end of the crop cycle, 5 samples from each subarea were collected
and the yield and yield components were evaluated. The results were submitted to analysis of
variance by the F test and later comparison of the means by the Tukey test at 5%. The treatments
with both homeopathy and agrochemicals increased the number of panicles per plant in relation
to the control, with 8.27, 7.61 and 6.47, respectively. The sterility of spikelets differed among
all treatments with 13.22% for homeopathic management, 15.48% with agrochemical
management and 17.51% without treatment. The homeopathic management increased grain
yield, with a mean productivity of 8906.47 kg ha-1, while the pesticide management did not
differ from the control, with averages of 7710.88 versus 6976.07 kg ha-1. Homeopathic therapy
has improved the performance of rice plants and is an excellent tool to enhance sustainable
production.
Keywords: Agroecology, high dilutions dynamized, homeopathy.

INTRODUÇÃO
O arroz é alimento básico para metade da população mundial, pois fornece cerca de 20%
de suas necessidades nutricionais o que o torna essencial para a segurança alimentar e
nutricional (PRASAD et al., 2017). O Brasil é responsável por 77,45% da produção de arroz
no bloco Mercosul (CONAB, 2019). Dois terços da produção nacional provêm do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina (SOSBAI, 2016).

1018

A irrigação do arroz no Brasil é predominantemente por inundação, como a maioria dos
demais países (SOSBAI, 2016). A inundação apresenta elevada demanda de água, 7.000 a
10.000 m³ por hectare cultivado (EBERHARDT et al., 2012). Além disso, a produção brasileira
de arroz irrigado por inundação apresenta intenso uso de insumos químicos, agrotóxicos e
fertilizantes de alta solubilidade. No cultivo do arroz irrigado são indicados em torno de 40
princípios ativos de agrotóxicos, distribuídos no controle de ervas daninhas (20), de insetospraga (10) e de doenças (8) (EBERHARDT et al., 2012; SOSBAI, 2016).
Moléculas de agrotóxicos podem ser extremamente estáveis no ambiente, bioacumulam-se nas cadeias tróficas e são tóxicos para humanos com efeitos profundos na
desregulação do sistema reprodutivo, imunológico e endócrino, além de serem cancerígenas,
neurotóxicas e pulmonotóxicas (GAVRILESCU, 2005; MOSTAFALOU e ABDOLLAHI,
2017). No ambiente, somam-se os impactos dos agrotóxicos no desequilíbrio e na
biodiversidade dos sistemas aquáticos e terrestre, suprimindo serviços ecológicos na
mineralização da matéria orgânica e na interação praga-predador, entre outros (MAHMOOD et
al., 2016).
A produção sustentável de sistemas intensificados pode ser altamente beneficiada pelo
uso de altas diluições dinamizadas/homeopatia (KAVIRAJ, 2015). Atualmente, sua legalidade
está inserida na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, Instrução Normativa nº 17, de 18
de junho de 2014, que regulamenta a produção orgânica no Brasil (BRASIL, 2014) Em 2004,
o uso da homeopatia na agricultura foi certificado pela UNESCO/Fundação Banco do Brasil,
como tecnologia social efetiva (CASALI e ANDRADE, 2011).
As altas diluições dinamizadas têm efeito comprovado em plantas. As homeopatias
Corymbia citriodora, Calcarea carbonica, Silicea e Sulphur mostraram potencial como
elicitores da peroxidase, catalase, quinase, β-1-3-glucanase e fitoalexinas, induzindo o
mecanismo bioquímico de defesa de plantas de feijão (OLIVEIRA et al., 2014). Os preparados
homeopáticos Belladonna 6CH e 30CH reduziram, significativamente, a atividade forrageira
de A. sexdens piriventris, sendo que na 30CH apresentou efeito prolongado (GIESEL et al.,
2016). A altura de plantas e a massa fresca de folhas de rúcula foram incrementadas pela
aplicação dos preparados homeopáticos de sulfato de potássio e zinco 6CH (GONÇALVES et
al., 2018).
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Como observado acima, a terapêutica homeopática é promissora para a produção
sustentável de alimentos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do arroz irrigado
com a substituição dos agrotóxicos pela terapêutica homeopática, no município de Pouso
Redondo, SC.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em lavoura comercial no município de Pouso Redondo, Alto Vale
do Itajaí, Estado de Santa Catarina, durante a safra de 2017/18. As coordenadas geográficas
situam-se em 27°14'11.2" de latitude sul, 49°56'54.4" de longitude oeste e altitude de 354m.
A semeadura pré-germinada da variedade SCS121 CL foi realizada no dia 15 de
novembro pelo método do sistema convencional em área sistematizada com nivelamento da
superfície do solo sem declividade (SOSBAI, 2016). O controle de plantas daninhas foi
realizado com a aplicação pós-emergente do herbicida imazetapir (1,5 L ha-1p.c.) quando a
cultura estava com 2-3 folhas e as plantas invasoras com até 4 folhas.
Para o estudo, uma área de 7,5 ha foi dividida em 3 subáreas de 2,5 ha. Cada uma dessas
foi submetida à diferentes métodos de manejos de pragas e doenças: (a) manejo com
agrotóxicos, (b) manejo com preparados homeopáticos e (c) sem intervenção-controle.
O manejo com agrotóxico foi realizado com a aplicação do inseticida carbosulfano (300
mL ha-1p.c) aos 35 dias após a semeadura e cipermetrina (15 g ha-1p.c.) no emborrachamento.
Para o controle de doenças foliares foi aplicado triciclazol (300 g ha-1p.c) e tebuconazol (750
mL ha-1p.c.) no emborrachamento. As aplicações foram realizadas com pulverizador acoplado
em trator articulado com o volume de calda de 200 L ha-1. O manejo com preparados
homeopáticos foi estabelecido/adaptado por agrônomos homeopatas com base nas informações
colhidas do agricultor e pelo o estudo/analogia das características apresentadas pelo quadro
enfermo do cultivo com as matérias médicas homeopáticas. Foram realizadas aplicações
quinzenais a partir dos 25 dias após a semeadura, sendo as duas primeiras de Magnetitum
CCLM7 e as duas últimas de Arsenicum tartaricum CCLM6 (5 mL ha-1 p.c). Para as aplicações
foi utilizado pulverizador costal manual com volume de calda de 20 L ha-1. No tratamento sem
manejo, controle, foram mantidos todos os tratos culturais dos demais tratamentos, sendo
apenas não realizado manejo de pragas e doenças.

1020

No final no ciclo da cultura, 141 dias após a emergência, foi realizado a contagem do
número de perfilho e de grãos cheios e vazios para determinação da esterilidade de espiguetas.
O rendimento de grãos foi obtido com a colheita manual de cinco repetições de 2 m² em cada
tratamento. As amostras foram trilhadas com o auxílio de batedor estacionário. A massa de
grãos foi pesada e determinou-se o percentual de umidade, que foi convertida para 13%, sendo
realizado o cálculo do rendimento de grãos por hectare.
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e os efeitos significativos
foram descriminados pelo teste de separação de médias de Tukey (p ≤ 0,05). Todas as análises
foram realizadas utilizando o ambiente R, versão 3.2.1 (2015).

RESULTADOS
A quantidade de panículas por plantas foi superior nas áreas submetidas aos manejos
com homeopatia e agrotóxicos em relação ao controle. A esterilidade de espiguetas foi afetada
pelos tratamentos, sendo os melhores resultados encontrados com o manejo homeopático,
seguido pelo manejo com agrotóxicos e por fim pela testemunha. As médias da umidade dos
grãos, não apresentou diferença entre os tratamentos (Figura 1).

Figura 1 - Componentes de rendimento e produção de arroz sob diferentes manejos de pragas e
doenças. Pouso Redondo, SC. 2018. Os valores são as médias dos tratamentos acompanhada
do erro padrão. Letras diferentes indica diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).
*Umidade corrigida para 13%.
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O manejo homeopático proporcionou o maior rendimento de grãos, com média de
8906,47 Kg ha-1. O manejo com agrotóxicos não apresentou vantagem na produção de arroz
em relação ao controle, com médias de 7710,88 e 6976,07 Kg ha-1 respectivamente (Figura 1).

DISCUSSÃO
Durante a fase inicial da cultura, foi observado visualmente sintomas e presença de
larvas de bicheira-da-raiz (Oryzophagus oryzae), principalmente na área sem manejo, o que
pode ter ocasionado menor capacidade de perfilhamento, consequentemente menor número de
panículas por planta. Na área sob manejo homeopático, mesmo sendo constatado a presença do
inseto, as plantas não apresentaram sintomas, mantendo bom desenvolvimento do sistema
radicular. Isso pode ser ocasionado pelo maior vigor e capacidade de lidar com situações de
estresse (OLIVEIRA et al., 2014).
Preparados homeopáticos vêm produzindo efeitos significativos e incontestáveis em
modelos vegetais (GIESEL et al., 2016; GONÇALVES et al., 2018). A homeopatia vegetal é
uma alternativa promissora como terapia não residual, promovendo a manutenção da saúde das
plantas e o desenvolvimento equilibrado dentro de sistemas de produção agroecológicos
(BOFF, 2008).

CONCLUSÃO
O manejo das pragas e doenças tanto com homeopatia quanto com agrotóxicos
aumentaram o número de panículas por planta. O manejo homeopático diminuiu a esterilidade
das espiguetas e aumentou a produtividade de grãos. Constata-se que a utilização de preparados
homeopáticos induziu melhores respostas sobre a planta de arroz. Dessa forma, é uma
alternativa para a intensificação do cultivo sustentável de arroz irrigado em Santa Catarina e no
Brasil.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da temperatura atmosférica sobre a reprodução
das minhocas Eisenia andrei, em três tipos de solo tropical. Os ensaios ecotoxicológicos foram
realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela International Organization for
Standardization (ISO), em ambiente com temperatura controlada de 20°C, 25°C e 28°C, em
um solo artificial (SAT) e dois solos naturais (Neossolo e Latossolo). Não houve diferença
significativa entre o número de juvenis gerados nas temperaturas de 20°C e 25°C, em cada um
dos solos testados. Entretanto, a reprodução das minhocas foi significativamente reduzida na
temperatura de 28°C, quando comparado ao desempenho reprodutivo da espécie nas menores
temperaturas, independentemente do tipo de solo testado. Estes resultados indicam que o
aumento da temperatura global poderá afetar as populações edáficas, especialmente aquelas que
vivem próximas à superfície do solo e/ou que estão às margens do seu limite fisiológico à altas
temperatura.
Palavras-chave: Fauna do solo, temperatura, solos naturais.

IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON THE REPRODUCTION OF THE
EARTHWORMS SPECIES Eisenia andrei IN TROPICAL SOILS

The aim of this study was to assess the influence of temperature on the reproduction of
earthworms Eisenia andrei, in three types of tropical soils. The ecotoxicological assays were
performed in accordance with the guidelines established by International Organization for
Standardization (ISO), in climatizared rooms under temperatures of 20 °C, 25 °C and 28 °C.
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There was no significant difference between the number of juveniles generated at temperatures
of 20 ° C and 25 ° C in each one of the soils tested. However, the earthworms reproduction was
significantly reduced in the temperature of 28 °C, when compared to the specie’s reproductive
performance at lower temperatures, and this effect was repeated in all soils tested. Our results
indicate that increases in global temperature may affect soil populations, especially those living
close to the soil surface and/or living in their physiological tolerance to high temperatures.
Keywords: Soil fauna, temperature, natural soils.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, os serviços ecossistêmicos provisionados pelos invertebrados do
solo vêm ganhando relevância no mundo todo. Nos ecossistemas terrestres, estes organismos
atuam no suporte de importantes processos, como a regulação de comunidades microbianas e a
quebra dos detritos vegetais (CORTET et al., 1999). Devido às atividades de escavação, estes
organismos são capazes de criar galerias e canais que auxiliam na melhoria da estrutura e
aeração do solo, e podem atuar ainda como catalizadores dos ciclos de nutrientes (CAPOWIEZ
et al., 2005).
Um dos fatores ambientais que mais exercem influência na regulação das populações
edáficas é a temperatura. Quando são expostos a temperaturas mais altas do que os níveis ideias,
algumas espécies de invertebrados do solo podem sofrer mudanças no metabolismo corporal e
apresentar um aumento da atividade e do padrão de consumo alimentar. Além disso, parâmetros
biológicos relacionados à reprodução dos indivíduos podem ser afetados e, em decorrência
dessas ações, pode haver mudanças no ciclo de vida das espécies (ALVES; CARDOSO, 2016).
Neste sentido, o aumento da temperatura global, devido às mudanças climáticas atuais, bem
como aos aumentos ainda previstos para os próximos anos (IPCC, 2001), gera preocupações
sobre a fauna invertebrada do solo, tendo em vista que as mudanças no clima estão ocorrendo
em um ritmo mais acelerado do que os organismos necessitam para desenvolver suas
capacidades de adaptação ao ambiente modificado.
Embora as mudanças no clima global possam afetar os organismos do solo de diversas
maneiras, o efeito do aumento da temperatura atmosférica sobre as espécies edáficas
padronizadas para ensaios ecotoxicológicos terrestres ainda não é bem esclarecido em solos
tropicais. Desta maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da temperatura
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atmosférica na reprodução de minhocas Eisenia andrei, em um solo artificial tropical (SAT) e
em dois solos naturais do Brasil (Neossolo e Latossolo).

METODOLOGIA
A influência da temperatura sobre a reprodução das minhocas da espécie E. andrei
(Oligochaeta) foi avaliada por meio de testes de reprodução padronizados pela ISO 11268-2
(ISO, 2012). Esta espécie foi criada em laboratório, em ambiente climatizado com temperatura
(20 ± 2 °C) e luminosidade (fotoperíodo de 12h) controladas (ISO, 2012). Além da temperatura
padrão (20 ± 2 °C) a reprodução desta espécie foi avaliada em duas outras temperaturas
superiores (25°C e 28°C), separadamente, em três tipos de solo.
Um solo artificial e dois solos naturais foram utilizados como substrato para a
realização dos testes neste estudo. O Solo artificial tropical (SAT), que consiste em uma
adaptação do solo recomendado pelas normas OECD 207 (GARCIA, 2004) para regiões de
clima tropical, é composto por 75% de areia fina, 20% de argila caulinítica e 5% de pó de casca
de coco. O pH do SAT foi ajustado para uma faixa entre 5,5 e 6,5, através da adição de CaCO3.
Amostras de um solo natural arenoso (Neossolo) e um solo natural argiloso (Latossolo) foram
coletadas em áreas sem histórico de contaminação por pesticidas, na camada superficial de 0 a
20 cm do perfil de solo, no município de Araranguá (SC) e Palmitos (SC), respectivamente. A
capacidade máxima de retenção de água dos solos (CRA) e o pH (1 M KCl) dos solos foram
determinados conforme as metodologias descritas em ISO (2012). Os teores de argila, silte,
areia e matéria orgânica foram determinados conforme Tedesco et al. (1995). Imediatamente
antes do início de cada teste, as amostras de solo tiveram sua umidade corrigida para
aproximadamente 60% da CRA com água destilada.
Os ensaios com a espécie E. andrei foram elaborados seguindo as recomendações gerais
da ISO 11268-2 (ISO, 2012). Inicialmente, 10 minhocas adultas com peso entre 250 e 600 mg
foram inseridas em recipientes de plástico contendo aproximadamente 600g de solo úmido. Os
recipientes foram fechados com tampas perfuradas e a umidade do solo foi corrigida
semanalmente com base no peso de cada recipiente. As minhocas foram alimentadas uma vez
por semana com esterco de cavalo úmido e descontaminado (≈5 g por réplica), durante todo o
período dos ensaios. Foram preparadas quatro réplicas para cada combinação de solo e
temperatura, e portanto, 12 unidade experimentais (4 réplicas de cada um dos 3 solos) foram
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mantidas nos ambientes com temperatura de 20°C, 25°C ou 28°C. Após 28 dias do início, as
minhocas adultas foram removidas, e o solo, com eventuais juvenis e casulos, permaneceram
incubados nos recipientes de teste até o fim dos ensaios (56 dias), quando os recipientes foram
colocados em banho maria a 60 ± 5 °C por 1h para forçar o deslocamento dos juvenis para a
superfície do solo, possibilitando assim a sua contagem.
O efeito da temperatura sobre o número de juvenis da espécie foi avaliado,
separadamente, para cada solo. As médias de juvenis encontrados em cada temperatura de um
mesmo solo foram comparadas através do teste de Tukey (p < 0,05), utilizando o software
Statistica®.

RESULTADOS
O SAT apresentou o maior valor de pH e um baixo teor de matéria orgânica, se
comparado aos demais (Tabela 1). No Latossolo, foram encontrados os maiores teores de argila
e de matéria orgânica, e elevada capacidade de retenção de água. Por outro lado, o Neossolo
apresentou elevado teor de areia, baixo teor de argila e menor capacidade de retenção de água.
Tabela 1 - Caracterização física e química do solo artificial (SAT) e dos solos naturais
(Neossolo e Latossolo) utilizados nos ensaios com E. andrei.
Solo

pH

M.O. (%) CRA (%)

Argila (%) Areia (%)

SAT

6,0

1,4

46,3

14,3

67,2

Neossolo

4,2

2,2

31,6

8,3

91,0

Latossolo 4,8

3,2

53,0

35,5

31,5

Não houve diferença significativa entre o número de juvenis de E. andrei gerados nas
temperaturas de 20°C e 25°C, independentemente do tipo de solo. Entretanto, na temperatura
de 28°C, a reprodução desta espécie foi reduzida em todos os solos (Figura 1). O número de
juvenis encontrado em SAT na maior temperatura testada (38 ± 14) foi aproximadamente quatro
vezes menor do que a quantidade encontrada em 20°C (156 ± 25) e 25°C (163 ± 36). Em
Latossolo, a reprodução das minhocas foi afetada de maneira semelhante ao ocorrido em SAT,
na maior temperatura (23 ± 11). Enquanto que em 20°C e 25°C, o número de juvenis gerados
foi, respectivamente, 114 ± 8 e 106 ± 8. Em Neossolo, a reprodução foi diminuída em
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aproximadamente 80% na temperatura de 28°C (34 ± 9 juvenis), se comparado a 20°C (197 ±
51) ou 25 °C (209 ± 14).
Figura 1 - Número médio (± desvio padrão, n=4) de juvenis de E. andrei encontrados em SAT,
Neossolo e Latossolo, nas temperaturas de 20, 25 e 28 ºC. Letras diferentes, indicam diferenças
significativas (p < 0,05) entre as diferentes temperaturas para cada solo.

DISCUSSÃO
A reprodução de E. andrei foi afetada negativamente na temperatura de 28 °C, em todos
os solos testados. Embora esta espécie apresente relativa resiliência a variações na temperatura
atmosférica (DOMÍNGUEZ et al., 2005), efeitos negativos de temperaturas mais elevadas sobre
parâmetros biológicos já foram reportados em estudos com outras espécies de oligoquetas.
Presley (1996) observou menor taxa de crescimento e sobrevivência de E. fetida a 28 °C,
quando comparado a 25 °C ou 20°C. Lima (2015) observou que as minhocas E. andrei
perderam peso na temperatura de 26°C. Além disso, a exposição das minhocas a altas
temperaturas podem causar redução na eclodibilidade dos casulos (Jänsch et al., 2005), o que
pode ser uma explicação para o baixo número de juvenis encontrados na temperatura de 28 °C.
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Devido à preferência de E. andrei por material orgânico fresco, estes organismos
normalmente são encontrados em camadas mais superficiais do solo (ROEL et al., 2003) e,
portanto, é provável que esta espécie esteja mais exposta às flutuações da temperatura do
ambiente em condições de campo. Desta maneira, os efeitos das mudanças climáticas podem
ser mais severos para estes organismos, especialmente quando a exposição ocorrer em solos
com menor disponibilidade de recursos essenciais para os organismos, como é o caso do
Neossolo, que apresenta baixa capacidade de retenção de água e reduzido teor de MO (Tabela
1). O risco associado ao aumento da temperatura global pode ser ainda maior para as espécies
que já se encontram próximas do seu limite de tolerância fisiológico, às margens da faixa de
temperatura ao qual podem suportar.

CONCLUSÃO
O aumento da temperatura de 20 °C para 25 °C não afeta a reprodução das minhocas E.
andrei, tanto no solo artificial quanto nos solos naturais. Entretanto, o número de juvenis é
negativamente afetado na temperatura de 28 °C, independentemente do solo utilizado. Estes
resultados indicam que o aumento da temperatura global devido às mudanças climáticas pode
afetar as populações de invertebrados edáficos.
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ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the influence of soil moisture content on the
reproductive performance of collembolans (Folsomia candida) at soils from differents
agricultural management. Ecotoxicological tests were carried out according to ISO 11267.
Collembolans were exposed to soil samples collected in the following agricultural production
systems: organic, natural, transitional and conventional, in the state of São Paulo. Soil samples
were moistened with a higher (60% of the water holding capacity - WHC) and a lower (45%
WHC) water contents. The results indicated a reduction in the reproduction of F. candida (P>
0.05) caused by the lower soil moisture in the natural (45%WHC = 252 ± 78; 60%WHC= 474 ±
90), transition (45%WHC = 255 ± 88; 60%WHC = 513 ± 97) and conventional (45%WHC = 389 ±
74; 60%WHC = 536 ± 67) managements. In the organic management, the soil moisture reduction
did not affect the generation of collembolans (45%WHC = 363 ± 48; 60%WHC = 345 ± 50),
indicating that this system may protect the edaphic fauna drought stress conditions.
Keywords: Agricultural production systems; Climate changes; Terrestrial ecotoxicology.
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IMPACTOS DA UMIDADE DO SOLO EM DIFERENTES MANEJOS AGRÍCOLAS
SOBRE OS ORGANISMOS EDÁFICOS

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da umidade do solo no desempenho
reprodutivo de colêmbolos (Folsomia candida) em diferentes manejos agrícolas. Testes
ecotoxicológicos foram realizados de acordo com a norma ISO 11267. Os colêmbolos foram
expostos a amostras de solo coletadas em áreas de produção agrícola orgânica, natural, de
transição e convencional. no estado de São Paulo. A amostras de solo foram umedecidas com
uma maior (60% da capacidade de retenção de água - CRA) e uma menor (45% CRA) conteúdo
de água. Os resultados indicaram redução na reprodução de F. candida (P>0,05) causada pelo
menor umidade do solo nos manejos natural (45% CRA= 252 ± 78; 60%CRA= 474 ± 90), de
transição (45%CRA= 255 ± 88; 60%CRA= 513 ± 97) e convencional (45%CRA= 389 ± 74;
60%CRA= 536 ± 67). No manejo orgânico, a redução da umidade do solo não afetou a geração
de colêmbolos (45%CRA= 363 ± 48; 60%CRA= 345 ± 50), indicando que este sistema pode
proteger a fauna edáfica das condições de estresse hídrico.
Palavras-chave: Sistemas de produção agrícola; Mudanças climáticas; Ecotoxicologia
terrestre

INTRODUCTION
The main agricultural management system used in Brazil is the conventional system,
marked by the intensive use of agrochemicals and mechanistic techniques, which may cause
soil degradation (EMBRAPA, 2014). On the other hand, organic management is a rising method
that avoids or minimizes the application of agrochemicals (BIANCHI et al., 2013). There are
also another alternatives, such as natural and transitional management systems. The first one
consists of the application of a fermented organic fertilizer (castor bokashi, in this study). The
second consists basically in the gradual reduction the use of agrochemicals, until the time when
the practices fit the organic system.
All the management systems affect the soil in some way. It is known that climate exerts
a significant influence on nutrient dynamics as well as soil pollutants (NADAL et al., 2015).
The latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2013 projected
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shifts in precipitation patterns by the end of the 21st century (IPCC, 2013), altering the way of
life and exposure of edaphic organisms (DELCOUR et al., 2015), responsible for nutrient
cycling, organic matter decomposition and soil structure maintenance (CARDOSO et al., 2013).
Although there are already studies that have demonstrated impacts of climate changes
on soil organisms (BANDOW et al., 2014), little is known about how soil moisture can affect
soil invertebrates in representative scenarios of Brazilian agricultural systems. Chronic
ecotoxicological assays are tools recommended by standardized international guidelines
(International Organization for Standardization - ISO) to assess the soil quality of different
environmental scenarios, and therefore can be useful to evaluate the effects of variations in soil
moisture on edaphic organisms in soils under different managements. In this sense, the
objective of this study was to evaluate the influence of soil moisture content on the reproductive
performance of collembolans (Folsomia candida) in different agricultural managements.

METHODOLOGY
The breeding of test organisms (Folsomia candida) and the ecotoxicological trials were
performed as established in ISO 11267 (2014). The tests were performed in Oxisols sampled
from consolidated areas of organic, natural, transitional and conventional agricultural
production systems. All areas were located in the Mokiti Okada Research Center, Ipeúna (SP).
Composite samples were collected from each one of the different management areas, in the
superficial layer of 0 to 20 cm depth in the soil profile. Soil samples were sieved (4 mm mesh)
and submitted to two cycles of freezing and thawing to eliminate the pre-existing organisms.
The sample from each agricultural system was properly homogenized and divided in
two subsamples containing an equal weight. Then, the soil moisture of one subsample was
adjusted to 60% of the WHC, which correspond to the recomended soil moisture for
ecotoxicological tests (ISO,2014). The other subsample had its water content adjusted to 45%
of the WHC, in order to simulate a drought situation, resulting from climate change. The
combination of four agricultural managements and two soil moisture regimes totaled eight
treatments.
The ecotoxicological tests were run in cylindrical glass containers with hermetic closure
caps. 30 g of wet soil from each treatment were added in each container. Then, 10 organisms
with synchronized age between 10 and 12 days were inserted in each vessel. Approximately 2
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mg of dry granulated yeast was offered as food at the beginning and at the 14th’s day of the
assay. Weelky, the recipients were opened for air renewal and the soil moisture was adjusted
based on the initial weight of each container. Five replicates were prepared for each treatment.
At 28 days, the number of juveniles of each replica were counted in a computer software,
using the photographs taken from each experimental unit, after the flotation method described
in Alves et al. (2014). Treatments with different moistures of the same agricultural management
were compared trough the Tukey test, using the Statistica® software.

RESULTS
The characterization of soil samples from different management areas are presented at
Table 1. The highest pH and sand content were found in the soil from the organic management,
while soils from natural, conventional and transitional presented predominance of clay
particles. Conventional management also presented lower pH value, when compared to the
others.
In this study, the reduction in soil moisture from 60% to 45% of the WHC significantly
decreased the reproduction of F. candida in three of four agricultural managements tested. The
conventional management system presented a smaller amount of F. candida juveniles in 45%
WHC (mean number of juveniles ± standard deviation = 389 ± 74) than 60% WHC (536 ± 67).
Natural and transition managements were the two most affected by the reduction of soil
moisture: the number of juveniles generated at 45% WHC (natural = 252 ± 78; transition = 255
± 88) was reduced by approximately half of that produced at 60% WHC (natural = 474 ± 90;
transition = 513 ± 97). The reproduction of F. candida was not affected by soil moisture content
in the organic management system (45%WHC = 363 ± 48; 60%WHC = 345 ± 50).
Table 1 - Physical and chemical characterization of soils from organic, transitional, natural and conventional
managements.
Agricultural managements
Natural
Organic
pH
5.0
5.6
WHC (%)
37.6
37.7
SOM (%)
2.4
2.6
Sand (%)
37.3
48.3
Silt (%)
18.1
15.4
Clay (%)
44.6
36.2
SOM = Soil Organic Matter
Parameter

Transitional
5.5
39.1
2.5
30.8
17.3
51,9

Conventional
4.5
44.7
2.2
31.5
22.5
46.0
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Figure 1 - Mean number of F. candida juveniles exposed to soils from different management systems
(organic, transitional, natural and conventional), submitted to lower (45% WHC) and higher (60% WHC)
soil moisture content, after 28 days of exposure. Significant differences between the two moisture regimes
of each management system are demonstrated with different letters (p < 0.05, Tukey test).
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DISCUSSION
In the conventional, natural and transitional managements, the reduction in soil moisture
caused a significant decrease (p < 0.05) in the reproduction of F. candida, when compared to
soils with standard soil moisture. In the organic management, however, no significant effects
of soil moisture could be observed. These differences between the sensitivity of the
management systems to the variations in water content may be related to the physical and
chemical soil properties of each area (Table 1).
In predominantly clayey soils such as the transition management sample, the porous
space tends to be lower and, therefore, the accessibility of the collembolans to the water and
oxygen from the soil pores may have been hampered (CHELINHO et al., 2011). On the other
hand, it is expected that soils with intermediate texture, like the organic management soil,
present higher macroporosity, which, in addition to promoting a better soil aeration, could also
be favorable for the arthropods to obtain essential resources (AMORIM et al., 2005).
Non-conservationist soil practices used in conventional managements, such as soil
plowing and absence of coverage planting (BIANCHI et al., 2013), can affect the balance of
the organic carbon in the terrestrial ecosystem. Although the fractionation of organic matter
was not realized in this study, it is possible that the type of organic material from the
conventional system differs from that present in the organic management. In addition,
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conventional and natural soil samples presented pH values lower than the other management
systems. Collembolans reproduction may be lower in acid soils (SANFIDER E HOPKIN,
1996), and thus, when organisms are exposed to a drought situation, the soil acidity may act as
an additional stress factor to organisms.
The above-mentioned soil properties partially explains the higher resilience of the
collembolans (in terms of reproduction) to the moisture changes in the organic management
system and, on the other hand, the higher sensitivity when the exposure is in conventional,
natural or transitional systems. However, the influence of additional variables that were not
considered in this study cannot be ruled out.

CONCLUSION
Reduction of soil moisture from 60% WHC to 45% WHC decreased the reproduction
of F. candida in three of the four management systems tested. Transition management and
natural management showed the greatest reductions in the number of juveniles with the
decrease of soil moisture; conventional management was also negatively affected by the
reduction of soil moisture. On the other hand, in the organic management, there was no
significant difference in the number of juveniles generated in the condition of higher (60%
WHC) and lower moisture regimes (45% WHC). These results indicate that in areas of organic
management, the F. candida population tends to be more resilient to the reduction of soil
moisture caused by climate change. The data obtained from this study reveal the importance of
the ecotoxicological assessment of the factors related to the climatic changes associated to
different types of soil management, and can serve as a basis for future studies.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou avaliar os níveis de diversidade genética de populações de
Araucaria angustifolia localizadas em áreas urbanas do oeste catarinense. Do material genético
coletado de plantas adultas presentes nos municípios de Xaxim e Chapecó, foram realizadas
reações de amplificação com nove marcadores microssatélites, seguido de eletroforese capilar
e posterior genotipagem dos indivíduos. De maneira geral, os níveis de diversidade genética
estimados no software GenAlEx 6.5, revelaram que as populações em áreas urbanas possuem
níveis moderados a altos de diversidade genética, e índices de fixação (f) não significativos,
indicando baixo potencial de perda de diversidade genética ao longo das gerações. Índices de
fixação não significativos podem ser o resultado da baixa ocorrência de cruzamentos entre
indivíduos aparentados. A moderada a alta diversidade genética dessas populações pode estar
associada a um amplo fluxo gênico na paisagem, capaz de contrapor os efeitos genéticos
negativos como endogamia e deriva genética. Contudo, populações de Araucaria angustifolia
presentes em áreas urbanas, além de contribuírem com a beleza da paisagem, apresentam
potencial para a conservação da espécie.
Palavras-chave: Conservação in situ, Floresta Ombrófila Mista, Índice de fixação.
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IMPORTANCE OF Araucaria angustifolia populations IN URBAN AREAS FOR
SPECIES GENETIC DIVERSITY MAINTENANCE

ABSTRACT
This work aims to evaluate the levels of genetic diversity of Araucaria angustifolia populations
located in urban areas in the west of Santa Catarina state. From genetic material collect from
adult trees presents in municipalities of Xaxim and Chapecó, we carry out amplifications
reactions with nine microsatellite markers (SSR) followed by capillary electrophoresis and
posterior genotyping. Overall, the levels of genetic diversity estimated using GenAlEx 6.5
software shows that populations in urban areas have moderate to high levels of genetic diversity
and no significate fixation index (f), indicating low potential to lose genetic diversity along
generations. Low fixation index can be the result of few occurrence of mating among relatives.
The moderate to high genetic diversity found in these populations can be associated with a
broad gene flow across landscape, which is able to counteract de negative genetic effects of
inbreeding and genetic drift. Yet, urban A. angustifolia populations, besides contributing with
beauty landscape, demonstrate potential to genetic conservation of the species.
Keywords: In situ conservation, Mixed Ombrophilous Forest, Fixation index.

INTRODUÇÃO
Araucaria

angustifolia

(Bertol.)

Kuntze

tem

sido

uma

essência

florestal

tradicionalmente utilizada ao longo das gerações no Sul do Brasil e sua semente, o pinhão, pode
ser considerado um dos principais Produtos Florestais Não Madeireiros da Mata Atlântica
(ALARCON et al., 2016). Esta espécie possui destaque no dossel da Floresta Ombrófila Mista
(FOM) compondo seu aspecto fisionômico (IBGE, 2012). Diversos estudos alertam para a
drástica redução das áreas de FOM, tendo como uma das consequências negativas a redução de
indivíduos ou populações de Araucaria angustifolia e demais espécies que compõem esta
fitofisionomia, além de modificações nos microhabitats e nos ecossistemas locais (VIBRANS
et al., 2011; GUERRA et al., 2002).
Podendo ser encontrada em elevada densidade formando maciços, a A. angustifolia pode
ocorrer também de forma esparsa em áreas de campos naturais (BEHLING et al., 2011). Por
ser uma espécie dióica para que ocorra a formação das sementes é necessário que ocorra o
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cruzamento entre indivíduos. A movimentação do pólen de A. angustifolia é mediada pelo vento
e pode alcançar longas distancias de dispersão (BITTENCOURT & SEBBENN, 2007). No
entanto, existe indícios que o processo de fragmentação e modificação da paisagem podem
trazer consequências negativas a manutenção de populações de Araucaria angustifolia a longo
prazo (BITTENCOURT & SEBBENN, 2007; 2009; COSTA et al., 2015).
Neste contexto, destacamos a importância da manutenção de populações desta espécie,
para que seja possível ocorrer um amplo fluxo gênico entre os indivíduos de Araucaria
angustifolia, processo evolutivo fundamental para a manter a diversidade genética e o potencial
adaptativo das populações da espécie. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de
diversidade genética de populações de Araucaria angustifolia localizadas em áreas urbanas no
oeste catarinense.

METODOLOGIA
Amostragem, amplificação e genotipagem com marcadores microssatélites
Foram coletadas amostras foliares de indivíduos adultos de Araucaria angustifolia
presentes em áreas urbanas dos municípios de Chapecó e Xaxim, estado de Santa Catarina.
Amostras foliares (3-5 acículas) de 50 indivíduos para cada local foram coletadas, com auxílio
de um estilingue, e posteriormente armazenadas em freezer a -20º C. A extração do material foi
realizada utilizando-se o protocolo CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) proposto por
Doyle & Doyle (1990). A maceração das amostras foi realizada no equipamento Precellys®
evolution (Bertin Corp). A qualidade e a quantidade do DNA extraído foram mensuradas em
espectrofotômetro NanodropOne® e as amostras foram diluídas para uma concentração padrão
de 10 ng.µL-1.
Reações de amplificação do DNA via PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) foram
conduzidas com nove marcadores microssatélites (Aang28, Aang22, Ag56, Aang14, Ag94,
Crca1, Ag23, Crca2, Aang24), desenvolvidos por Scott et al. (2003), Salgueiro et al. (2005) e
Schimidt et al. (2007). As reações de amplificação via PCR, genotipagem e determinação dos
alelos de cada indivíduo seguiu a metodologia descrita por Costa et al., 2015. Todos os
procedimentos foram realizados no Laboratório de genética do Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina.
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Análise da diversidade genética
Os níveis de diversidade genética foram estimados pelos índices número de alelos por
loco (A), número de alelos efetivos (Ae), heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade
esperada em equilíbrio de Hardy-Weinberg (He) e índice de fixação (f) calculado pela expressão
f = 1-(Ho/He) (NEI, 1987). Intervalos de confiança para média (IC), foram calculados a partir
do erro padrão da média (EP) entre os locos, a um nível de probabilidade de 95%, a partir da
expressão IC = Ӯ± t s/√n. Essas análises foram realizadas com auxílio do programa GenAlEx
6.5.

RESULTADOS
O número total de alelos encontrados para as populações de Chapecó e Xaxim foram de
70 e 63, respectivamente. Os índices de diversidade genética encontrados em cada loco
avaliado, para as duas populações amostradas estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Índices de diversidade genética por loco de populações urbanas de Araucaria
angustifolia nos municípios de Xaxim e Chapecó. n = número de amostras; A = número de
alelos, Ae = número de alelos efetivos; Ho = heterozigosidade observada; He =
heterozigosidade esperada; f = índice de fixação; IC.Inf./IC.sup. = Intervalos de confiança
inferior e superior para a média (α=0.05; gl=8).

População

Chapecó

Xaxim

Loco
Aang28
Aang22
Ag56
Aang14
Ag94
Crca1
Ag23
Crca2
Aang24
Média
IC.inf.
IC.sup.
Aang28
Aang22
Ag56
Aang14

n
49
49
49
49
49
49
48
48
49
49
50
50
50
50

A
5
10
6
8
12
3
8
9
9
7,7
5,6
9,8
5
12
5
8

Ae
3,725
4,792
4,104
3,035
6,063
1,064
5,893
3,273
6,763
4,3
2,9
5,6
3,768
5,760
3,928
4,558

Ho
0,735
0,837
0,714
0,673
0,653
0,061
0,833
0,667
0,918
0,677
0,486
0,868
0,740
0,680
0,820
0,740

He
0,732
0,791
0,756
0,671
0,835
0,060
0,830
0,694
0,852
0,691
0,503
0,889
0,735
0,826
0,745
0,781

f
-0,004
-0,057
0,056
-0,004
0,218
-0,024
-0,004
0,040
-0,078
0,016
-0,050
0,082
-0,007
0,177
-0,100
0,052
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Ag94
Crca1
Ag23
Crca2
Aang24
Média
IC.inf.
IC.sup.

50
50
50
50
50
50
-

10
2
7
9
5
7,0
5,1
7,0

7,541
1,083
4,921
3,404
3,768
4,3
3,2
4,3

0,860
0,080
0,800
0,680
0,740
0,682
0,537
0,827

0,867
0,077
0,797
0,706
0,735
0,697
0,555
0,852

0,009
-0,042
-0,004
0,037
-0,007
0,013
-0,034
0,060

DISCUSSÃO
Os valores médios das heterozigosidades observada e esperada foram semelhantes para
as duas populações amostradas e similares aos valores amostrados por outros estudos
desenvolvidos na FOM para Araucaria angustifolia utilizando marcadores microssatélites
(Tabela 2). Foram encontrados valores de índice de fixação (f) não diferente de zero para as
duas populações amostradas (Chapecó f = 0,016; Xaxim f = 0,013) o que nos indica que os
indivíduos que compõem cada uma dessas populações são decorrentes de uma baixa ocorrência
de cruzamentos entre indivíduos aparentados.
Tabela 2 – Valores mínimos, máximos e médios das heterozigosidades observada (Ho),
esperada (He) e índice de fixação (f) em 11 estudos de diversidade genética desenvolvidos para
Araucaria angustifolia, com marcadores microssatélites, em diferentes populações.
Estimativa
Mínima
Máxima
Média
Fonte: Adaptado de Cristofolini, (2017).

Ho
0,31
0,91
0,63

He
0,24
0,74
0,61

f
-0,31
0,31
0,05

Os resultados encontrados evidenciam que diferentes formas de manutenção da
diversidade são de extrema relevância para a manutenção de populações de Araucaria
angustifolia, assim como tem sido demonstrado em outros estudos desenvolvidos para espécie
(MONTAGNA et al., 2012, 2018; REIS et al., 2018; ZECHINI et al., 2018). Dessa forma,
existem diferentes maneiras de conservar as populações, seja ela On farm, aquela que ocorre
aliando o uso por populações humanas, In situ, que ocorre em ambientes naturais,
independentemente de serem áreas protegidas, ou não, bem como as áreas urbanas. Medidas de
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conservação com possibilidade ampliação das populações em áreas urbanas, além de estratégias
que garantam o fluxo gênico entre indivíduos e fragmentos, como a formação de corredores
ecológicos, são favoráveis neste cenário. Além disso, cabe destacar que essas áreas são
importantes não só para conservação da espécie per se, mas também são potenciais fontes de
coleta de sementes e resgate de material genético para as medidas mitigatórias previstas em
planos de restauração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As áreas urbanas detêm elevada importância na contribuição para conservação da
espécie Araucaria angustifolia, principalmente por preservarem níveis diversidade genética
similares aos encontrados em diversas outras populações nativas da espécie. A partir dos
resultados encontrados e por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção sugere-se que áreas
urbanas devam ser consideradas como ambientes potenciais para conservação da A.
angustifolia, bem como fontes de obtenção de sementes e resgate de material genético.
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RESUMO
A sobrevivência da humanidade está diretamente relacionada a biodiversidade vegetal e animal.
Neste contexto está inserida a classe Insecta, a qual oferece inúmeros benefícios à biosfera.
Têm-se dado maior atenção aos polinizadores e ao seu desaparecimento. Entretanto borboletas,
mariposas, besouros, moscas e outros apresentam papel fundamental no equilíbrio ecológico
dos mais variados ecossistemas. Este trabalho objetivou levantar informações científicas sobre
a importância dos insetos e as possíveis causas do declínio de diversas espécies de interesse
econômico e ecológico. A maioria dos insetos são uteis direta ou indiretamente ao homem,
contribuindo na polinização, alimentação, no controle biológico e como bioindicadores. A
intervenção antrópica e a agricultura têm sido consideradas os principais fatores do declínio dos
insetos. Esta interferência resulta na perturbação dos habitats naturais, nas mudanças climáticas
e consequentemente no equilíbrio de vários ecossistemas habitados pelos insetos. Algumas
medidas são sugeridas para minimizar este problema, como a manutenção e preservação de
florestas, e demais ecossistemas, redução do uso de agrotóxicos e práticas agrícolas que
promovam a manutenção do equilíbrio ecológico. Além disso a criação de políticas públicas
que fomentem a educação ambiental embasada na preservação do meio ambiente, e a realização
de pesquisas direcionadas para o Brasil.
Palavras-chave: artrópodes, desequilíbrio, ecossistemas.

IMPORTANCE AND MAIN CAUSES OF THE INSECTS DECLINE

ABSTRACT
The survival of humanity is directly related to plant and animal biodiversity. In this context is
inserted the Insecta class, which offers innumerable benefits to the biosphere. More attention
has been given to pollinators and their disappearance. However, butterflies, beetles, flies and
others show a fundamental role in the ecological balance of the most varied ecosystems. This
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work aimed to gather scientific information on insects importance and the possible causes of
the decline of several insects species of economic and ecological interest. Most insects are
useful to humans contributing to pollination, feeding, biological control and bioindicators.
Anthropogenic intervention and agriculture have been considered the main factors in the decline
of insects. This interference results in disturbance of natural habitats, climate change and
consequently the balance of various ecosystems inhabited by insects. Some measures are
suggested to reduce this problem, such as the maintenance and preservation of forests and other
ecosystems, reduction of the use of agrochemicals and agricultural practices that promote the
maintenance of the ecological balance. In addition, the creation of public policies that promote
environmental education based on preservation of the environment, and the conduct of research
directed to Brazil.
Keywords: arthropods, imbalance, ecosystems.

INTRODUÇÃO
Mundialmente o Brasil é reconhecido pela riqueza de sua diversidade de espécies
vegetais e animais. Cerca de 80% das espécies de animais são representados por de 94 mil
espécies de insetos (ICMBIO, 2018). Os insetos apresentam ampla distribuição e podem habitar
desertos áridos, fontes termais, onde a temperatura chega a 80 °C, em picos montanhosos
cobertos de neve a mais de 6.000 metros de altitude e ainda sob temperaturas árticas (LOPES;
ROSSO, 2005; BUZZI, 2010).
Os insetos se constituem no grupo animal mais especializado e participam de serviços
ecológicos importantes que colaboram para manter em equilíbrio os ecossistemas. É possível
afirmar que com a redução e a extinção de diversas espécies de insetos a humanidade teria
problemas de sobrevivência devido ao colapso da produção de energia e matéria tanto nos
ecossistemas naturais como nos agropecuário (THOMAS et al., 2004; MAY, 2010).
Integrando as cadeias e teias alimentares, os insetos garantem a sobrevivência de
inúmeras espécies de vegetais e outros animais. Em ecossistemas urbanos e agropecuários
muitas espécies de insetos são de fundamental importância, pois através de interações
ecológicas auxiliam na regulação populacional de insetos que são nocivos aos humanos e a
produção de alimentos (BUZZI, 2013).

1046

Apesar da importância dos insetos, poucas informações sobre seus benefícios são
divulgadas. Geralmente, a mídia divulga que os insetos causam desconforto, transmitem
doenças e são daninhos às plantações (BAPTISTA; COSTA NETO, 2014), resultando no
desinteresse para a elaboração de projetos e ou ações que promovam a conservação dos insetos.
O objetivo deste trabalho é levantar informações científicas sobre a importância dos
insetos e as possíveis causa do desaparecimento de diversas espécies de interesse econômico e
ecológico. As informações apresentadas são oriundas de revisão bibliográfica baseada em
artigos científicos, livros e relatórios de organizações nacionais e internacionais. Além disso, a
revisão científica conta com a expertise de professores e pesquisadores na área de Entomologia.

IMPORTÂNCIA DOS INSETOS
Os insetos são responsáveis por 80% de toda a polinização em um cenário em que
aproximadamente 35% da produção mundial de alimentos dependem de polinizadores. As
abelhas (Hymenoptera: Apoidea), além das moscas, mariposas e besouros agrupam espécies
importantes na polinização (KLEIN et al., 2007; BUZZI, 2013;). É estimado que cerca de 75%
das espécies vegetais cultivadas no mundo dependem da polinização realizada principalmente
pelas abelhas. Em plantas como o tomateiro, o melão, o tabaco, por exemplo, a presença de
insetos polinizadores gera aumento de 85% na produtividade (KLEIN et al., 2007).
A utilização de insetos para a alimentação humana (entomofagia) é uma pratica dos
povos Astecas e mantida em várias regiões do mundo, principalmente na África, Ásia e em
algumas regiões América do Sul e Europa (HALLORAN; VANTOME, 2013). De acordo com
a FAO (2015), quase dois bilhões de pessoas, em algum momento já suplementaram suas dietas
com insetos, um recurso alimentar natural e renovável (BUZZI, 2013).
Nas cadeias e teias alimentares, os insetos participam ativamente na transferência de
energia e matéria e alimentam principalmente pássaros, répteis e peixes. Colaboram na
decomposição da matéria orgânica, ciclagem dos nutrientes (GULLAN; CRANSTON, 2007),
promovendo maior aeração e circulação da água no solo (BUZZI, 2013), além de contribuírem
com a regulação de plantas espontâneas introduzidas (ALTIERI et al., 2003).
Comumente, em ecossistemas agropecuários os insetos são caracterizados como
organismos que causam danos aos vegetais e animais resultando em perdas qualitativas e
quantitativas de produtividade. Por outro lado, com base no controle biológico os próprios
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insetos podem contribuir na supressão de populações de pragas (CROCOMO et al., 1990).
Devido a sua alta capacidade de reprodução e de coevolução com o hospedeiro, os predadores
e parasitoides tem capacidade de controlar e evitar altas infestações de populações de insetos
pragas (BUZZI, 2013).
Em geral, os insetos assumem também um papel importante quando são manejados para
a exploração comercial como: a criação de Bombyx mori para a produção de seda, de abelhas
com e sem ferrão para a obtenção do mel, própolis e cera (GALLO et al, 2002). As cochonilhas
Dactylopius coccus e Kerria lacca são criadas para a produção respectiva do corante natural
vermelho-carmim e da laca que são amplamente utilizados na indústria alimentícia, de
cosméticos, moveleira e têxtil (BUZZI, 2013).
Os insetos assumem também o papel de bioindicadores ambientais, por responderem
rapidamente as perturbações e mudanças ambientais, podendo ser utilizados no monitoramento
de áreas degradadas e até em pericias forense (WINK et al., 2005; BEUTER et al. 2012).

POSSIVEIS CAUSAS DO DESAPARECIMENTO
O declínio das populações implica na redução do número de indivíduos, bem como na
distribuição geograficamente restrita das espécies, e representa o primeiro passo para a extinção
(DIAMOND, 1989). Atualmente, aproximadamente um terço das espécies de insetos estão
ameaçadas de extinção, e a cada ano cerca de 1% de todas as espécies de insetos são adicionadas
à lista, resultando em perdas anuais de 2,5% de biomassa em todo o mundo (SÁNCHEZBAYO; WYCKHUYS, 2019). Isto é resultado das atividades humanas como a caça, pesca,
desmatamentos, expansão e intensificação agropecuária, industrialização e urbanização
(CEBALLOS et al., 2017; MAXWELL et al., 2016).
A antropização dos ecossistemas também é um dos principais fatores que afetam a
diversidade de insetos (THOMANZINI; THOMANZINI, 2002), devido a crescente ocupação
de áreas naturais para a formação de áreas urbanas-industriais e de agricultura. Sánchez-Bayo
e Wyckhuys (2019) afirmam que as mudanças nos habitats é o principal fator de declínio dos
insetos, seguido pela poluição, variação dos fatores biológicos e das mudanças climáticas.
A agricultura ocupa cerca de 12% da superfície terrestre total do planeta (FAO, 2015),
afetando diretamente uma proporção considerável de espécies de insetos (DUDLEY;
ALEXANDER, 2017). Porém a intensificação do declínio iniciou-se, com a expansão da
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agropecuária e a adoção do pacote tecnológico preconizado pela Revolução Verde
(OLLERTON et al., 2014). A partir deste marco passou-se para os monocultivos formados por
plantas geneticamente uniformes ou modificadas, ao uso recorrente de fertilizantes e pesticidas
sintéticos, ao desmatamento para facilitar a mecanização e a modificação de cursos d'água
superficiais para melhorar a irrigação e a drenagem (SÁNCHEZ-BAYO; WYCKHUYS, 2019).
Fontes de poluição ambiental como os pesticidas, insumos de fertilizantes e poluentes
urbanos e industriais, também causam declínio na população de insetos. Os inseticidas são os
mais tóxicos para os insetos, seguidos por fungicidas (MULÉ et al., 2017). No entanto os
herbicidas, reduzem a biodiversidade da vegetação dentro e nas áreas circundantes das lavouras,
impactando indiretamente as espécies de insetos que dependem de néctar e pólen de plantas
silvestres (GOULET; MASNER, 2017).
Mudanças climáticas resultantes do aquecimento global, afetam os insetos como os de
regiões tropicais, que tem faixas térmicas mais estreitas, sendo suscetíveis a aumentos de
temperatura (SÁNCHEZ-BAYO; WYCKHUYS, 2019). A influência do aquecimento global é
menor quando comparado a mudança de habitat e a agricultura, dependendo muito da latitude
em que o ecossistema está inserido. A introdução de espécies exóticas assistida por seres
humanos, resultante da prática do controle biológico, pode contribuir para o declínio de insetos
endêmicos através de processos como o deslocamento competitivo, ou predação direta e
parasitismo (BOETTNER et al., 2008; ROY; BROWN, 2015).
A manutenção e preservação de florestas e boas práticas de manejo dos ecossistemas
em geral é a principal forma de reduzir o declínio crescente das espécies de insetos. Outra
maneira é reduzir o uso de produtos químicos-sintéticos na agricultura, já que a maioria dos
inseticidas utilizados não são seletivos aos insetos benéficos. Além disso, a adoção de práticas
agrícolas que colaborem com a manutenção do equilíbrio ecológico, é imprescindível para a
conservação dos insetos.
A criação de políticas públicas que fomentem a educação ambiental embasada na
preservação do meio ambiente, também podem contribuir de maneira significativa. Além disso,
Brilinger et al., (2018) destaca que a falta de conhecimento sobre a importância dos insetos para
a manutenção da vida humana bem como a preservação de insetos polinizadores, pode ser
suprida com atividades de educação ambiental.
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CONCLUSÃO
A principal causa de declínio de insetos está relacionada as atividades antrópicas.
Medidas de amplo alcance podem ser tomadas para reduzir o declínio de insetos como: a
redução do uso de produtos químicos-sintéticos na agricultura, do desmatamento e a
implementação de ações de educação ambiental através de políticas públicas.
É necessário fomentar a realização de pesquisas direcionadas para o Brasil, já que a
maioria dos estudos evidenciando o declínio dos insetos são realizados na Europa e América
do Norte.
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RESUMO
Sementes crioulas de milho são importantes para a produção orgânica de alimentos, entretanto,
alguns patógenos sobrevivem nas sementes interferindo na sua produção, assim, é fundamental
conhecer quais são os patógenos presentes nas mesmas para que medidas de manejo adequadas
e sustentáveis sejam utilizadas para o seu controle. O presente trabalho tem por objetivo avaliar
sementes de milho crioulas (Zea mays L.) quanto à presença de fungos fitopatogênicos. Para
isto utilizou-se sementes de milho crioulo, provenientes do IFSC – Campus Lages,
posteriormente foram selecionadas três cultivares, NEAPLAC 15, NEAPLAC 19 e NEAPLAC
20, dispostas 25 sementes em caixas do tipo gerbox contendo meio de cultura BDA, em 24
repetições, totalizando 200 sementes por cultivar. As sementes foram colocadas em BOD com
fotoperíodo de 12 horas por sete dias. Posteriormente, foi feito a quantificação da incidência de
fungos fitopatogênicos, por meio da observação das colônias fúngicas, suas respectivas
estruturas vegetativas e reprodutivas em microscópio estereoscópico e montagem de lâminas
que foram visualizadas em microscópio ótico. Os resultados obtidos mostraram que as três
cultivares continham fungosfitopatogênicos , dentre estas, a cultivar NEAPLAC 19 foi a que
manifestou maior incidência de fungos, tais como , Fusarium graminearum, F. verticillioides,
Stenocarpella maydis, F Penicillium sp e Fusarium sp.
Palavras-chave: fungos fitopatogênicos, Zea mays, produção agroecológica.
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EVALUATION OF THE PRESENCE OF PATHOGENIC FUNGI IN ORGANIC
CREOLE CORN SEEDS

ABSTRACT
Creole corn seeds are important for the organic production of food, however, some pathogens
survive in the seeds interfering in their production, so it is fundamental to know what pathogens
are present in them so that adequate and sustainable management measures can be used for their
control. The objective of the present work is to evaluate the seeds of criollo corn (Zea mays L.)
in the presence of phytopathogenic fungi. For this purpose, three cultivars, NEAPLAC 15,
NEAPLAC 19 and NEAPLAC 20, 25 seeds were placed in plastic boxes containing potato
dextrose agar, in 24 replicates, totaling 200 seeds per cultivar. The seeds were placed in BOD
with photoperiod of 12 hours for seven days. Subsequently, the incidence of phytopathogenic
fungi was quantified by observing the fungal colonies, their respective vegetative and
reproductive structures under stereoscopic microscope and assembly of slides that were
visualized under an optical microscope. The results showed that the three cultivars contained
fungi of interest for study, among them, the NEAPLAC 19 cultivar showed the most fungal
varieties, such as Fusarium graminearum, F. verticillioides,. Stenocarpella maydis, Penicillium
sp and Fusarium sp.
Keywords: phytopathogenic fungi, Zea mays, agroecological production.

INTRODUÇÃO
Com o aumento da exigência dos consumidores por alimentos sem agrotóxicos frente
aos riscos toxicológicos e ambientais que estes causam, pesquisas estão sendo realizadas com
o intuito de buscar produtos fitossanitários naturais que tenham potencial para o manejo dos
patógenos associados às sementes orgânicas (ISMAN, 2000).
Dentre os patógenos veiculados nos grãos do milho (Zea mays L.), os fungos do gênero
Fusarium são responsáveis pelo tombamento e morte de plântulas, podridão de raízes, de
colmo, de espiga e grãos (SILVA et al., 2017). Nesse contexto, o tratamento das sementes
crioulas mostra-se como uma importante medida para preservar a qualidade desses produtos
(BLUMA; ETCHEVERRY, 2008).
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A obtenção de sementes orgânicas no Brasil é um dos principais entraves do setor.
Atualmente, a produção é restrita, em grande parte, aos agricultores familiares. Como as
sementes orgânicas não podem receber tratamento ou produto químico ou sintético no cultivo,
nem no armazenamento, torna-se necessário elaborar tecnologias e pesquisas relacionadas com
o uso de produtos alternativos. Devem ser geradas tecnologias ecológicas e adotados métodos
orgânicos de manejo dos cultivos. Além disso, é preciso estimular o desenvolvimento de
métodos de controle de microrganismos patogenicos associados às sementes. Desta forma o
presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência de fungos fitopatogênicos em
sementes de milho crioulo produzido por sistema de produção agroecológica.

METODOLOGIA
Todo o material utilizado na verificação da sanidade das sementes foi previamente
esterilizado para posterior manuseio. No ato da recepção das amostras, as sementes foram
avaliadas e escolhidas, 200 sementes por cultivar, visando seu bom estado de conservação e
integralidade.
Posteriormente, as sementes foram esterilizadas com solução de hipoclorito de sódio e
agua destilada (50%) por três minutos, posteriormente as sementes foram enxaguadas com água
destilada e secas em papel filtro.
Utilizou-se meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA), e então foi realizado o
plaqueamento por semeadura em superfície, em caixas de acrílico do tipo gerbox, com vinte e
cinco sementes em oito repetições por cultivar, totalizando 24 repetições. Posteriormente as
caixas foram levadas à estufa incubadora BOD, à 25ºC com fotoperíodo de 12 horas luz/escuro,
por sete dias.
Ao final, foi feita a avaliação de incidência de fungos fitopatogênicos presentes nas
sementes, por meio da quantificação das colônias fúngicas e observação de suas estruturas
vegetativas e reprodutivas, com o auxílio de microscópio estereoscópico binocular, com
aumento de 40 vezes, e montagem de lâminas microscópicas que foram observadas em
microscópio óptico. Para a identificação de cada fungo as estruturas visualizadas foram
comparadas com literatura específica.
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RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os resultados, em percentual, das espécies fúngicas, onde
identificou-se: Fusarium graminearum, F. verticillioides, Stenocarpella maydys, Penicillium
sp e Fusarium sp.

Tabela 1: Incidência (%) de fungos fitopatogênicos em sementes de diferentes cultivares de
milho crioulo.
Cultivar
NEAPLAC 15

NEAPLAC 19

NEAPLAC 20

Espécie fúngica

%

Fusarium verticillioides

10%

Penicillium sp

90%

Fusarium graminearum

6,45%

Fusarium verticillioides

6,45%

Stenocarpella maydis

35,48%

Penicilliumsp

51,61%

Stenocarpella maydis

2,5%

Penicillium sp

8,75%

Fusarium sp.

88,75%

Figura 1. Incidência fúngica em sementes de milho crioulo em meio de cultura Batata-DextroseÁgar.
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DISCUSSÃO
Observou-se elevada incidência de S. maydis na cultivar NEAPLAC 19 (Tabela 1),
indicando que a semente é importante fonte de inóculo do patógeno possibilitando a ocorrência
de podridão da semente, morte de plântulas e podridão de raízes, além de poder atingir o
mesocótilo e a base de colmo reduzindo stand de plantas no campo (CASA et al., 2006). Além
disso, foi detectada quantidade significativa de fungos de gênero Fusarium nas sementes
avaliadas (Tabela 1), este fungo pode desencadear diversas patologias na planta de milho,
principalmente as espécies F. verticillioides e F. graminearum resultando em danos na
qualidade dos grãos (MENEZES et al., 2010; KUHNEM JÚNIOR et al., 2013). Deste modo,
conhecer as espécies de fungos que estão colonizando as sementes é fundamental para utilizar
um tratamento de semente especifico a fim de reduzir ou eliminar os patógenos nelas presentes,
ressalta-se ainda que o tratamento com métodos alternativos de controle é o mais indicado, pois
evita danos ao meio ambiente ao passo que garante o stand de plantas no campo e o seu
desenvolvimento (DOMENE et al, 2016; SOUZA, 2017).

CONCLUSÃO
Há maior incidência de Stenocarpella maydis na cultivar NEOPLAC 19, Fusarium sp
na cultivar NEOPLAC 20 e Penicillium sp na cultivar
capacidade que as sementes crioulas

NEOPLAC 1, demonstrando a

possuem de manter o inóculo de fitopatógenos

constituindo-se em fontes de disseminação e sobrevivência dests patógenos. . Desta maneira
verifica-se a importância do desenvolvimento de técnicas fitossanitárias, para o controle de
fungos em sementes, para proteção aos produtos advindos de produções agroecológicas.
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RESUMO
O Sul do Brasil possui regiões de altitude e clima temperado que podem ser favoráveis para o
cultivo de Lavanda. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de Lavandula angustifolia
Mill. em dois tipos de solos, com granulometrias diferentes, no Planalto Sul Catarinense. O
trabalho foi conduzido em casa de vegetação, no Instituto Federal de Santa Catarina, campus
Lages, SC, durante o período de setembro de 2018 a abril de 2019. Foram utilizadas amostras
de dois solos, com granulometrias diferentes (70 e 41% de areia), oriundos da região do Planalto
Sul Catarinense. As mudas micropropagadas de L. angustifolia, adquiridas em viveiro
comercial, foram transplantadas em vasos de 5 litros, contendo os dois tipos de solos, os quais
receberam regas diárias. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado,
com doze repetições. Foram avaliadas a altura de planta, massa fresca da parte aérea e massa
seca de raiz. As granulometrias de solo 40 e 70% de areia, não influenciaram de forma
significativa as variáveis avaliadas nas plantas de L. angustifolia Mill., em condições de estufa,
no Planalto Sul Catarinense.
Palavras-chave: Lavanda. Textura do solo. Óleo essencial.
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INFLUENCE OF SOIL GRANULOMETRY ON THE BIOMASS OF Lavandula
angustifolia Mill. AT PLETEAU SOUTH CATARINENSE

ABSTRACT
The South of Brazil has regions of altitude and temperate climate that can be favorable to the
cultivation of Lavender. The objective of this work was to evaluate the production of Lavandula
angustifolia Mill. in two types of soils, with different granulometries, in the Plateau South
Catarinense. The work was conducted in a greenhouse at the Federal Institute of Santa Catarina,
campus Lages, SC, during the period from September 2018 to April 2019. Two soil samples
with different granulometry (70 and 41% sand), from the region of Plateau South Catarinense.
The L. angustifolia micropropagated seedlings, purchased in commercial nursery, were
transplanted in 5-liter pots, containing both types of soils, which received daily watering. The
experimental design was completely randomized, with twelve replicates. The height of a plant,
fresh shoot mass and root dry mass were evaluated. The granulometries of soil 40 and 70% of
sand were not significant for the evaluation of plants of L. angustifolia Mill., In greenhouse
conditions, in the Plateau South Catarinense.
Keywords: Lavender. Texture of soil. Essential oil.

INTRODUÇÃO
O agronegócio de flores no Brasil tem crescido nos últimos anos e atualmente já está
consolidado em diversas regiões do país. A heterogeneidade ambiental traduzida em amplitude
de climas, variedade de solos existente no país são a chave para o desenvolvimento da cadeia
produtiva de óleos essenciais.
O gênero Lavandula (Lamiaceae), com espécies nativas da região do Mediterrâneo,
apresenta destaque na produção de óleos essenciais a nível mundial (MASETTO et al., 2011).
Este produto é amplamente empregado nas indústrias de alimentos, terapêutica, cosmética e
perfumaria (CASSELLA et al., 2002; BOMBARDA et al., 2008). Lavandula angustifolia Mill.
é um arbusto que ocorre em altitude de até 1500 m, sendo uma importante espécie medicinal e
aromática, utilizada principalmente na extração de óleo essencial, mas também tem sido
utilizada como planta ornamental e melífera (MACHADO et al., 2013).
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A composição qualitativa e quantitativa do óleo essencial de L. angustifolia depende de
vários fatores como genótipo, idade da planta, órgão de armazenamento, características
morfológicas (LAWRENCE, 1993; SANGWAN et al., 2001; GOBBO-NETO; LOPES, 2007;
MACHADO et al., 2013), assim como das condições edafoclimáticas.
O Sul do Brasil possui regiões de altitude com clima temperado, que em geral podem
ser favoráveis para o cultivo de lavanda. De acordo com Dalla Riva (2012) a altitude representa
fator de grande importância e expressão significativa na produção de óleos essenciais de
lavanda, pois em altitudes elevadas, o número de inflorescências é maior, no entanto, as plantas
apresentam crescimento reduzido com consequente redução no rendimento de óleos essenciais.
Embora haja redução na produtividade, a composição química apresenta maior qualidade,
elevando-se assim o seu valor comercial.
Pode-se dizer que a ausência de informações básicas de produção e manejo tem
inviabilizado a produção de lavanda em muitas regiões do Brasil, deixando de atender
demandas crescentes da indústria brasileira. Assim, objetivou-se avaliar a biomassa de
Lavandula angustifolia Mill. em solos com granulometrias diferentes, no Planalto Sul
Catarinense.

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação, no Instituto Federal de Santa Catarina,
campus Lages, SC, durante o período de setembro de 2018 a abril de 2019. O Campus Lages
está situado sob as coordenadas 28°20’52.16” S e 50°34’52.16” O, a uma altitude média de 959
metros a.n.m. O município está localizado no Planalto Sul Catarinense, onde o clima, segundo
a classificação de Köppen, é do tipo Cfb, com temperatura média anual de 16,6 °C e
precipitação média anual de 1.441 mm/ano (CLIMATE, 2015).
Foram utilizadas amostras de dois solos provenientes da região do Planalto Sul
Catarinense, os quais apresentam diferentes granulometrias, conforme Tabela 1. Ambos foram
coletados na camada superficial de 0-20 cm de profundidade, secos ao ar e peneirados em
peneira com malha de 3 mm.
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Tabela 1. Distribuição granulométricas de dois tipos de solo do Planalto Sul Catarinense.
Areia
41
70

Teor (%)
Silte
32
8

Argila
27
22

Classe textural
Franco
Franco Argiloso Arenoso

As mudas micropropagadas de L. angustifolia, adquiridas em viveiro comercial, foram
transplantadas em vasos de 5 litros, contendo os dois tipos de solos, e dispostos em casa de
vegetação, com regas diárias. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente
casualizado, com doze repetições.
Ao final do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: altura de planta, massa
fresca da parte aérea e massa seca de raiz. As médias dos tratamentos foram submetidas à
análise de variância (Teste F), e em seguida, comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de
probabilidade de erro.

RESULTADOS
A granulometria do solo não alterou nenhuma das variáveis estudadas. A Figura 1
apresenta os valores médios e os respectivos desvio padrão das variáveis massa fresca de parte
aérea, altura da planta e massa seca de raiz, para o efeito do tipo de granulometria de solo.
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Figura 1: Resultado da massa fresca de parte aérea (a), altura da planta (b) e massa seca de raiz
(c) para efeito de granulometria do solo no desenvolvimento de plantas de Lavandula
angustifolia Mill..

DISCUSSÃO
Solos arenosos possibilitam movimentos mais rápidos, tanto do ar quanto da água, em
função da predominância de macroporos, quando comparado os solos de textura mais fina
(KUNZ et al., 2014). Possivelmente por esta caraterística a espécie Lavandula angustifolia
apresenta bom desenvolvimento em solos arenosos (MCNAUGHTON, 2006), uma vez que
aspectos relacionados à drenagem do solo tornam-se fatores determinantes para o
desenvolvimento adequado destas plantas, pois todas as espécies pertencentes a este grupo são
sensíveis a alta umidade (DAIS, 2009).
Contudo, o desenvolvimento em estufa, com irrigação sistematizada pode ter sido um
fator estressante para as plantas, dificultando o melhor desenvolvimento em função do excesso
de umidade. Além disso, outras características relacionadas a fertilidade do solo podem ter
restringido o desenvolvimento das plantas de L. angustifolia sobre o solo de granulometria

1062

maior (70%).
A literatura ainda é restrita quanto a estudos voltados à produção de espécies
ornamentais nas condições edafoclomáticas do Planalto Sul Catarinense. Novos estudos devem
ser desenvolvidos nas condições de de solo e clima do Planalto Sul Catarinense, como forma
de conhecer os aspectos produtivos de L. angustifolia.
A barreira edafoclimática para a implantação de novas culturas no Planalto Sul
Catarinense, é um entrave para o desenvolvimento agrícola de pequenas e médias propriedades
da região. Neste sentido, buscar alternativas de renda, com potencial de inovação para a região,
assim como a exemplo de espécies ornamentais, podem gerar novas oportunidades de
desenvolvimento para a região.

CONCLUSÃO
As diferentes granulometrias de solo avaliadas não influenciam o desenvolvimento das
plantas de Lavandula angustifolia Mill., em condições de estufa, no Planalto Sul Catarinense.
Novos estudos devem ser desenvolvidos nas condições edafoclimáticas do Planalto Sul
Catarinense, como forma de viabilizar a produção de L. angustifolia.
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RESUMO
As espécies vegetais apresentam ampla utilização para humanidade, destacando as plantas
medicinais na qualidade da saúde humana. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar
as espécies medicinais localizada em uma Pousada Rural do Sesc, município de Lages/SC,
contendo fragmentos de reserva legal de Floresta Ombrófila Mista, com o propósito de gerar
conhecimento sobre o assunto e incentivar sua conservação. Foram identificadas 70 espécies
distribuídas em 44 famílias e 68 gêneros. Com destaque para as famílias Asteraceae (12),
Laminaceae (7) e Myrtaceae (4). Dentre as espécies, 50% são nativas do Brasil. Quanto as
partes utilizadas 49,48% utilizam as folhas, 14,43% a planta inteira e 13,40% as flores. Em
relação as indicações 61,42% (43) apresentam 2-5 indicações, 23 apresentam 6-10 indicações
e 1 mais de 10 indicações. Entre as indicações 43 são para o sistema digestivo, 29 para o sistema
locomotor, 28 para o sistema respiratório, 26 para o sistema urinário e 25 para a pele. Os dados
demostram a riqueza de espécies no local, quanto podem ser usadas para tratar problemas de
saúde e como podem ser acessível as pessoas, sendo possível sua divulgação através de espaços
de educação ambiental, contribuindo com meio ambiente.
Palavras-chave: etnobotânica, fitoterapicos, biodiversidade

SURVEY OF MEDICINAL PLANTS IN RURAL LANDSCAPE IN SOUTH
CATARINAN PLATEAU

ABSTRACT
The plant species present wide use for humanity, highlighting medicinal plants in the quality of
human health. Thus, the objective of this research was to identify the medicinal species located
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in a Rural Pousada of Sesc, municipality of Lages / SC, containing legal reserve fragments of
Mixed Ombrophilous Forest, with the purpose of generating knowledge about the subject and
encouraging its conservation. There were identified 70 species distributed in 44 families and 68
genera. With emphasis on the families Asteraceae (12), Laminaceae (7) and Myrtaceae (4).
Among the species, 50% are native to Brazil. As for the parts used 49.48% use the leaves,
14.43% the whole plant and 13.40% flowers. Regarding the indications 61.42% (43) presented
2-5 indications, 23 presented 6-10 indications and 1 more than 10 indications. Among the
indications 43 are for the digestive system, 29 for the locomotor system, 28 for the respiratory
system, 26 for the urinary system and 25 for the skin. The data show the richness of the species
in the place and how much can be used to treat health problems and how people can be
accessible, being possible to be disseminated through spaces of environmental education,
contributing to the environment.
Keywords: ethnobotany, phytotherapics, biodiversity

INTRODUÇÃO
A Portaria do Ministério da Saúde nº 971, de 03 de maio de 2006, garantiu o acesso aos
fitoterápicos e a serviços relacionados à fitoterapia aos usuários do SUS (Sistema Único de
Saúde) (BRASIL, 2006). Na atualidade, nota-se um crescimento no uso de fitoterápicos, com
fins medicinais, devido ao alto custo dos medicamentos alopáticos, ao difícil acesso a
assistência médica e a tendência ao uso de produtos de origem natural (BADKE et al., 2012).
Os avanços na pesquisa são importantes para validação do conhecimento popular e
manutenção da biodiversidade sobre as plantas medicinais. Contudo, ainda são poucas as
espécies estudadas no mundo. A manutenção das plantas medicinais depende dos
conhecimentos atribuído aos seus detentores e espaços de troca de conhecimento que envolva
a sociedade (GIRALDI ; HANAZAKI, 2010).
Desta forma, este trabalho teve como objetivo identificar as espécies medicinais
presente no horto na Pousada Rural do Sesc, localizada no Planalto Catarinense, município de
Lages/SC.
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METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 6 hectares, caracterizada por
área de campo com fragmento florestal, no município de Lages, SC. No local está inserida a
Pousada Rural do Sesc, uma reserva legal de Floresta Ombrófila Mista e uma horta
agroecológica utilizada para fins de educação ambiental. A altitude média é de 1000 metros,
umidade relativa de 79,3%, precipitação média anual de 1.200 mm e clima, segundo a
classificação de Köppen, clima mesotérmico subtropical úmido com verões frescos, sem
estação seca, com geadas severas (Cfb - clima temperado húmido com Verão temperado).
A metodologia utilizada foi o método de caminhamento, no qual se percorre transcetos
aleatórios na área e realiza-se o levantamento das espécies presentes. Linhas paralelas
imaginárias foram traçadas, medindo 200 metros de comprimento. Ao todo foram 5 linhas onde
todos os indivíduos encontrados foram identificados. Os dados foram levantados ao longo do
ano de 2016 em 3 momentos diferentes. O registro de potenciais usos medicinais foi observado
em bibliografias especializadas como Aguiar et al., 2012; Bueno, 2015; Feugang et al., 2006;
Lorenzi e Matos, 2012; Oliveira et al., 2018; Peneluc, 2009; Pinto et al., 2015; Silva Junior e
Michalak, 2014.

RESULTADOS
Foram encontradas 70 espécies com potencial medicinal descrito, incluídas em 68
gêneros e 44 famílias (Tabela 1). As famílias mais expressivas foram Asteraceae com 12,
Laminaceae com 7 e Myrtaceae com 4 espécies. Aproximadamente 79,5% das famílias são
representadas por uma única espécie. Dentre as espécies estudadas 50% são nativas e 50% são
exóticas do Brasil.
Quanto as partes utilizadas 34,28% (24) indicam mais de uma opção, totalizando 97
indicações, destas, 49,48% utilizam as folhas, 14,43% a planta inteira, 13,40% flores, 8,24%
cascas, 5,15% sementes e/ou frutos e 4,12% raízes.
Com relação as indicações 4,28% (3) apresentam apenas uma indicação, enquanto
61,42% (43) apresentam 2-5 indicações, 32,85% (23) 6-10 indicações e 1,42% (1) mais de 10
indicações. Entre as indicações 61,42% (43) são para o sistema digestivo, 41,42% (29) sistema
locomotor, 40% (28) sistema respiratório, 37,14% (26) sistema urinário, 35,71% (25) pele,
31,42% (22) sistema nervoso, 28,57% (20) sistema cardiovascular, 22,85% (16) sistema
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reprodutor feminino, 21,42% (15) inflamações e infecções, 20% (14) câncer, 15,71% (11) boca
e garganta, 14,28% (10) verminoses, 11,42% (8) antisséptico, 10% (7) febre, 8,57% (6) diabetes
ou viroses, 7,14% (5) olhos ou gripes, 5,71% (4) hemorroidas, 4,28% (3) anemia ou colesterol,
2,85% (2) sistema reprodutor masculino, antioxidante ou sistema imunológico.

Tabela 1. Lista de espécies medicinais amostradas em área do Planalto Sul Catarinense, Lages.
Família

Espécie

Nome comum

Indicações

Origem

Alismataceae
Amaranthaceae

Echinodorus grandiflorus
Alternanthera tenella
Lithraea brasiliensis
Schinus terebinthifolius
Foeniculum vulgare
Ilex paraguariensis
Araucaria angustifolia
Aristolochia cymbifera
Aloe vera
Achillea millefolium
Artemisia camphorata
Artemisia absinthium
Baccharis trimera
Calendula officinalis
Galinsoga parviflora
Gochnatia polymorpha
Matricaria chamomilla
Mikania glomerata
Sonchus oleraceus
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Tabebuia heptaphylla
Capsella bursa-pastoris
Coronopus didymus
Buxus sempervirens
Opuntia fícus-indica
Pereskia aculeata
Maytenus ilicifolia
Sedum dendroideum
Sechium edule
Dicksonia sellowiana
Equisetum giganteum
Sebastiania commersoniana
Bauhinia forficata
Mimosa scabrella
Hypericum perforatum.

Chapéu-de-couro
Espinafre-do-mato
Bugreiro
Aroeira
Funcho
Erva mate
Pinheiro-brasileiro
Cipó-milome
Babosa
Mil em ramas
Cânfora
Losna
Carqueja
Calêndula
Guasca
Cambará
Camomila
Guaco
Serralha
Tanaceto
Dente de leão
Ipê-roxo
Bolsa-de-pastor
Mentruz
Buxinho
Figo da índia
Ora-pro-nobis
Espinheira-santa
Bálsamo
Xuxu
Xaxim
Cavalinha
Branquilho
Pata-de-vaca
Bracatinga
Erva de são João

1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
1,2,3,6,13
2, 8, 9, 14
1, 3, 6, 9, 12, 14
2, 4, 13
2, 6, 7, 9, 23
1, 2, 3, 4, 8, 13, 15
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22
8, 9, 12, 22
1, 3, 8, 9, 12, 14, 20
1,2,7,21
1, 2, 21
2, 3, 4, 10, 16, 20, 21
2, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 22
2,3,9
3,8
2, 4, 7, 9, 10, 19
2, 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20
1,2,8,9
2, 4, 7, 9, 10, 21
1, 2, 8, 9, 11, 16

N
N
N
N
E
N
N
N
E
E
E
E
N
E
E
N
E
N
E
E
E
N
E
N
E
E
E
N
E
E
N
N
N
N
N
E

Anacardiaceae
Apiaceae
Aquifoliaceae
Araucariaceae
Aristolochiaceae
Asphodelaceae

Asteraceae

Bignoniaceae
Brassicaceae
Buxaceae
Cactaceae
Celastraceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Dicksoniaceae
Equisetaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Hypericaceae

6,8,9,13,15,18
2, 3, 6, 9, 14
1,2,3,6,8
8,20
1,2,5,9,13,14,16,17,19,23
9,14
2, 13, 24
1,2,14,15
1,6
3,6,9,13,14,21
1, 2, 6, 8, 19
4,5
1,16,17
1,6
3, 7, 8, 22

Parte
utilizada
PI
FL
F
C
PI
F
F, S, C
PI
F
F, FL
F, FL
F
F, R
F, FL
F
C, F
FL
F
PI
F, FL
F, FL, R
C
PI
F, FL, S
C, F
F, S, FR
F
F
F
PI
F
PI
C, R
F
FL
PI
Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Lamiaceae

Lauraceae
Malvaceae
Moraceae
Myrtaceae
Nyctaginaceae
Passifloraceae
Phyllantaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Portulacaceae
Pteridaceae
Primulaceae
Punicaceae
Rosaceae
Rutaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Tropaeolaceae
Verbenaceae
Winteraceae
Zingiberaceae

Melissa officinalis
Mentha piperita
Mentha pulegium
Origanum vulgare
Plectranthus barbatus
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Laurus nobilis
Ocotea pulchella
Malva sylvestris
Ficus carica
Acca sellowiana
Blepharocalyx salicifolius
Campomanesia xanthocarpa
Eugenia uniflora
Boerhavia diffusa
Passiflora caerulea
Phyllanthus niruri
Plantago major
Cymbopogon citratus
Portulaca oleracea
Adiantum capillus-veneris
Myrsine coriacea
Punica granatum
Rubus erythroclados
Zanthoxylum rhoifolium
Ruta graveolens
Casearia sylvestris
Allophylus edulis
Solanum americanum
Tropaeolum majus
Lippia alba
Drimys angustifolia
Curcuma longa

Melissa
Hortelã
Poejo
Manjerona
Boldo
Alecrim
Sálvia
Louro
Canela-lageana
Malva
Figo
Goiabeira-serrana
Murta
Guabirobeira
Pitanga
Pega-pinto
Maracujá-vermelho
Quebra-pedra
Tanchagem
Capim cidreira
Beldroega
Avenca
Capororoca
Romã
Amora-branca
Mamica-de-cadela
Arruda
Guaçatunga
Vacum
Maria-preta
Capuchinha
Sálvia-gaúcha
Casca d’anta
Açafrão-da-terra

3, 7, 8, 18,
2, 8, 14, 19
2, 3
2,3,4,7,8,18
2,6,7,13
2,3,7,8,16
2,3,4,7,8,9,10,16

E
E
E
E
E
E
E

2,7,8,12
1,4
3,14

E
N
E

2,3,14
2,13,22
3, 6, 8, 13
1,2,3,4,7,8,10,11,17,18,21
1,2,3,6,7,8,20,21
1,2,6
7
1
1,2,3,6,9,11
4,7
1,2,6,8,9,24
3
1,8,9
2,4,10,11
2,6,7,8,13,22
13,21,22
4,8,9,10,20,21
2,9,3,14,19,22
3,6,9,10
1,2,3, 4,7,8,21
1,9
4,7
2,6,13,14,20
2,14

E
N
N
N
N
N
N
N
E
E
E
N
N
E
N
N
E
N
N
N
E
N
N
E

F, FL
F
F
F e FL
F
F
F, FL
F, S
F, C
F, FL, FR
F, FR
F, FR
PI
PI
F, FR
PI
F
F
F, S
F
F
PI
F, C
F, FR
F
F
PI
F
F
PI
F
F
F
R

Legenda: C: Casca, F: Folha, FL: Flor, FR: Fruto, PI: Planta inteira, R: Raiz, S: Semente, N: Nativa, E: Exótica,
1: Sistema urinário, 2: Sistema digestivo, 3: Sistema respiratório, 4: Sistema reprodutor feminino, 5: Sistema
reprodutor masculino, 6: Sistema cardiovascular, 7: Sistema nervoso, 8: Sistema locomotor, 9: Pele, 10: Boca e
garganta, 11: Olhos, 12: Hemorroida, 13: Câncer, 14: Inflamações e infecções, 15: Anemia, 16: diabetes, 17:
Colesterol, 18: Gripe, 19: Vírus, 20: Febre, 21: Verminoses, 22: Antisséptico, 23: Antioxidante, 24: Sistema
imunológico.

DISCUSSÃO
As famílias Asteraceae, Laminaceae e Myrtacea também foram descritas como as mais
expressivas por Vendruscolo e Mentz (2006) em um levantamento etnobotânico em Porto
Alegre – RS. A prevalência da família Asteraceae pode decorrer do fato de ser a maior família
de eudicotiledôneas e apresentarem distribuição cosmopolita (CUNHA ; BORTOLOTTO,
2011).
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O equilíbrio entre espécies nativas e exóticas foi registrado por Giraldi e Hanazaki
(2010) em um estudo etnobotânico em Florianópolis – SC. Ele pode ser explicado devida a
utilização de espécies nativas ser aumentada em áreas distantes de grandes centros urbanos,
enquanto que a presença de espécies exóticas reflete a colonização europeia na região.
As partes indicadas mais utilizadas das plantas foram as folhas, resultado também
apontado por Silva e Bündchen (2011). Essa característica é frequentemente relatada em
pesquisas envolvendo estudos etnobotânicos de utilização de plantas com entrevistas, o que
pode ser decorrente do fato de que utilizando-se as folhas com parcimônia, não se prejudica o
desenvolvimento da planta (SILVA et al., 2010).
A indicação mais frequente para as plantas levantadas nesse estudo foi a utilização para
o sistema digestivo (61%), dado também levantado por Giraldi e Hanazaki (2010).

CONCLUSÃO
Outras espécies foram levantadas na área, porém como não foram localizadas
informações bibliográficas sobre sua utilização medicinal, não estão citadas neste trabalho.
A investigação do potencial medicinal destas espécies é imprescindível para validação
de uso e consequente conservação.

REFERÊNCIAS
AGUIAR, et al. Potencial de uso de espécies arbóreas de uma floresta secundária em Lages,
Santa Catarina. Revista de Ciências Agroveterinárias, v. 11, n. 3, p. 238-247, 2012.
BADKE, M. R. et al. Saberes e práticas populares de cuidado em saúde com o uso de plantas
medicinais. Texto contexto – Enfermagem, v. 21, p. 363-370, 2012.
BRASIL, 2006. Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.
BUENO, P. M. C. Propagação vegetativa de espécies de amoreira-verde (Rubus erythroclados
Martius e Rubus brasiliensis Martius). Tese, Curitiba, 2015.
CUNHA, S. A. C.; BORTOLOTTO, I. M. Etnobotânica de plantas medicinais no
assentamento Monjolinho, município de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Brasil. Acta
Botanica Brasilica, v.25, n.3, p.685-698, 2011.
FEUGANG, et al. Nutritional and medicinal use of Cactus pear (Opuntia spp.) cladodes and
fruits. Front Biosci, v 11, n.1, p. 2574-2589, 2006.

1070

GIRALDI, M.; HANAZAKI, N. Uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais no
Sertão do Ribeirão, Florianópolis, SC, Brasil. Acta botanica brasilica, v. 24, n. 2, p. 395406, 2010.
LORENZI, H.; MATOS, F. J. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. São Paulo:
Instituto Plantarum; 2002.
OLIVEIRA, et al. Gastroprotective activity of a pectic polysaccharide fraction obtained from
infusion of Sedum dendroideum leaves. Phytomedicine, v.41, p.7-12, 2018.
PENELUC, et al. Atividade anti-helmíntica do extrato aquoso das folhas de Zanthoxylum
rhoifolium Lam. (Rutaceae). Rev. Bras. Parasitol. Vet., Jaboticabal, v. 18, p. 43-48, 2009.
PINTO, et al. Pereskia aculeata Miller leaves present in vivo topical anti-inflammatory
activity in models of acute and chronic dermatitis. Journal of ethnopharmacology, v.173,
p.330-337, 2015.
SILVA, J. A.; BÜNDCHEN, M. Conhecimento etnobotânico sobre as plantas medicinais
utilizadas pela comunidade do Bairro Cidade Alta, município de Videira, Santa Catarina,
Brasil. Unoesc e Ciência–ACBS, v. 2, n. 2, p. 129-140, 2011.
SILVA JUNIOR, A.A.; MICHALAK, E. O Éden de Eva: Descritivo ilustrado das espécies
medicinais do Horto Eva Michalak. Florianópolis: Epagri, p. 227, 2014.
SILVA, M. D.; DREVECK, S.; ZENI, A. L. B. Estudo etnobotânico de plantas medicinais
utilizadas pela população rural no entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí-Indaial–
SC. Revista Saúde e Ambiente, v. 10, n. 2, p. 54-64, 2010.
VENDRUSCOLO, G. S.; MENTZ, L. A. Levantamento etnobotânico das plantas utilizadas
como medicinais por moradores do bairro Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil. Iheringia. Série Botânica., v. 61, n. 1/2, p. 83-103, 2006.

1071

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS DA
PRAÇA JOCA NEVES, LAGES, SANTA CATARINA
Charline Zangalli1*, Emanoéli de Oliveira1, Guilherme Diego Fockink1, Mateus Fagundes 1, Mabillin
de Souza Luz1, Maria Raquel Kanieski1
1

Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal, Departamento de Engenharia Florestal,

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CAV, Lages, Santa Catarina, Brasil.
*Autor para correspondência: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Av. Luiz de
Camões,

2090,

Bairro

Conta

Dinheiro, 88520-000,

Lages-SC,

(49)

98852-4374,

mabillinluz@hotmail.com.br.

RESUMO
O objetivo do estudo foi o levantamento quali-quantitativo das espécies arbóreas da Praça Joca
Neves, no município de Lages-SC. Para obter os dados foi realizado o censo de todos os
indivíduos arbóreos, avaliou-se o status, sistema radicular, qualidade do tronco e condições
gerais. Realizou-se a distribuição de frequência dos indivíduos para cada espécie e percentuais.
A avaliação constatou a presença de 56 indivíduos pertencentes a 19 espécies. As espécies com
maior frequência foram Yucca elephantipes Hort. ex Regel, Ligustrum lucidum W.T.Aiton e
Prunus serrulata Lindl. Entre as 19 espécies, destaca-se que 53% são nativas, 47% são exóticas,
em relação aos indivíduos obteve-se 63% exóticos, 37% nativos. A maioria dos indivíduos são
jovens (70%). Em relação as condições de raízes e tronco, 13% apresentaram afloramento de
raiz, 71% obtiveram boa condição do tronco, 9% regular e 20% condições ruins. Com relação
a poda, 80% não apresentaram poda e 20% apresentaram poda anterior, sendo esta realizada de
maneira inadequada. A condição geral resultou em 55% dos indivíduos em boas condições,
16% satisfatório e 29% em condições ruins. A partir do trabalho pode-se concluir que é
necessário manutenção e planejamento para melhorar as condições dos indivíduos presentes na
praça.
Palavras-chave: arborização urbana, parques públicos, qualidade.
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QUALI-QUANTITATIVE SURVEY OF THE ARBOR SPECIES FROM SQUARE
JOCA NEVES, LAGES, SANTA CATARINA.

ABSTRACT
The objective of the study was the qualitative and quantitative survey of the tree species of
Praça Joca Neves, in the municipality of Lages-SC. To obtain the data, a census of all tree
individuals was carried out. The status, root system, trunk quality and general conditions were
evaluated. The frequency distribution of the individuals for each species and percentages was
performed. The evaluation verified the presence of 56 individuals belonging to 19 species. The
most frequent species were Yucca elephantipes Hort. ex Regel, Ligustrum lucidum W.T.Aiton
and Prunus serrulata Lindl. Among the 19 species, 53% are native, 47% are exotic, about the
individuals, 63% exotic, 37% native. The majority of individuals are young (70%). Regarding
root and trunk conditions, 13% had root outcrops, 71% had good trunk status, 9% had regular
and 20% had bad conditions. Regarding pruning, 80% did not present pruning and 20%
presented previous pruning, which was inadequately performed. Overall condition resulted in
55% of subjects in good condition, 16% satisfactory, and 29% in poor conditions. From the
work it can be concluded that maintenance and planning are necessary to improve the conditions
of the individuals present in the square.
Keywords: urban afforestation, urban parks, quality.

INTRODUÇÃO
Arborização urbana é definida como o conjunto de árvores que se desenvolvem em áreas
públicas e privadas em uma cidade, visando o bem-estar socioambiental, fisiológico e
econômico da sociedade local (GREY & DENEKE, 1978).
Para Graziano & Demattê (1988) a vegetação urbana desempenha funções importantes
nas cidades, melhora o ambiente urbano devido a capacidade de produzir sombra, filtrar ruídos,
melhorar a qualidade do ar e amenizar a temperatura, trazendo maior bem-estar. Do ponto de
vista estético contribui com cores e formas. Quanto ao aspecto psicológico, os mesmos autores
afirmam que o homem sente satisfação quando está em contato com a vegetação e com o
ambiente que ela cria.
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Segundo Paiva (2000), para implantação adequada da arborização urbana é importante
a escolha das espécies segundo alguns critérios, como o ritmo e as exigências para o
crescimento, o tipo de copa, o porte, a folhagem, as flores, os frutos, os troncos, as raízes, os
problemas de toxidez, a rusticidade, a resistência, a desrama natural e a origem das espécies.
Portanto, é necessário um acompanhamento técnico de modo a observar o comportamento das
espécies no meio urbano, a integralização com os outros elementos da cidade, as condições de
clima e solo e ao fluxo de veículos e pedestres (CUNHA et al., 2005).
Desse modo, o objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento quali-quantitativo
das espécies arbóreas da Praça Joca Neves, no município de Lages, Santa Catarina.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Praça Joca Neves, localizada no município de Lages, Santa
Catarina, a qual possui área de aproximadamente 5.295 m². O município de Lages situa-se no
Planalto Sul Catarinense, região de clima temperado (Cfb), mesotérmico úmido e com verão
ameno, de acordo com classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013), a uma altitude de
aproximadamente 930 metros. A temperatura média anual é de 16,6 °C e a pluviosidade média
anual de 1.441 mm. Realizou-se o censo de todos os indivíduos arbóreos, avaliando-os
qualitativa e quantitativamente, sendo coletadas as seguintes observações: Status (jovem ou
regular); Condição do sistema radicular (sem afloramento ou com afloramento); Qualidade do
tronco (boa, regular, ruim); Realização de poda (poda anterior, sem poda anterior) e Condição
geral (boa, satisfatória ou ruim). Posteriormente foi realizada a distribuição de frequência dos
indivíduos para cada espécie arbórea e foram calculados os percentuais referentes a cada
parâmetro avaliado.

RESULTADOS
Foram amostrados um total de 56 indivíduos, pertencentes a 19 espécies. As espécies
Yucca elephantipes Hort. ex Regel, Ligustrum lucidum W.T.Aiton e Prunus serrulata Lindl.
apresentaram as maiores frequências (Tabela 1).
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Tabela 1 – Frequência de indivíduos das espécies arbóreas da Praça Joca Neves, Lages, SC.
Legenda: O = Origem; E = Exótica; N = Nativa; F = Frequência (ind.); FR = Frequência relativa.
Fonte: Autor (2019).
Nome científico

Nome popular

O

F

FR (%)

Yucca elephantipes Hort. ex Regel

Yucca

E

8

14,3

Ligustrum lucidum W.T.Aiton

Ligustro

E

7

12,5

Prunus serrulata Lindl.

Cerejeira-japonesa

E

7

12,5

Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth.

Eucalipto-prateado

E

3

5,4

Nerium oleander L.

Espirradeira

E

3

5,4

Acca sellowiana (O.Berg) Burret

Goiaba-serrana

N

3

5,4

Ilex paraguariensis A. St. -Hil

Erva-mate

N

3

5,4

Schinus molle L.

Aroeira-salsa

N

3

5,4

Eriobotrya japonica Thunb

Nespereira

E

2

3,6

Melia azedarach L.

Cinamomo

E

2

3,6

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Ipê-branco

N

2

3,6

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A.DC.) Ipê amarelo
Mattos

N

2

3,6

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Pinheiro-brasileiro

N

2

3,6

Inga marginata Willd.

Ingá

N

1

1,8

Lagerstroemia indica (L.) Pers

Extremosa

E

1

1,8

Roupala montana Aubl

Carne-de-vaca

N

1

1,8

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Canafístula

N

1

1,8

Psidium cattleianum Sabine

Araçá

N

1

1,8

Não identificado

-

-

4

7,1

56

100,0

Total Geral

Das 19 espécies observadas, 53% são nativas e 47% são exóticas. Em relação ao
percentual de indivíduos, 63% dos indivíduos são exóticos e 37% são nativos. Em relação ao
status dos indivíduos observados, 30% são adultos e 70% são jovens, ou seja, foram
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implantados recentemente, tal cenário se dá pelo fato de que a Praça Joca Neves passou por
uma reformulação, sendo removidas árvores mais antigas, que geram perigo aos cidadãos.
Dos 56 indivíduos levantados, apenas 13% apresentam afloramento de raízes, sendo esta
condição observada principalmente em árvores de maior porte. A condição do tronco dos
indivíduos foi boa em 71% dos indivíduos e regular em 9%. Em 20% dos indivíduos observouse condição de tronco ruim, isto foi verificado principalmente para indivíduos da espécie P.
serrulata e H. chrysotrichus. Com relação a poda, 80% dos indivíduos não receberam nenhuma
intervenção de poda, enquanto que 20% de indivíduos apresentaram poda anterior. Em todos
os casos nos quais a poda foi realizada, verificou-se sua prática de maneira incorreta. A
condição geral foi considerada boa em 55% dos indivíduos, satisfatória em 16% e ruim em
29%, destacando a necessidade de ações de manutenção e planejamento.

DISCUSSÃO
O percentual de espécies nativas e exóticas apresentou valores muito próximos, 53% e
47%, respectivamente, sendo estes percentuais não considerados adequados. Recomenda-se a
utilização de espécies nativas na arborização urbana, principalmente frutíferas nativas, atrativas
à avifauna. Já as espécies exóticas são menos aconselháveis para a arborização de vias públicas,
uma vez que podem apresentar potencial de invasão biológica e toxicidade (BIONDI et al.,
2008; INSTITUTO HÓRUS, 2008). Observando-se número de indivíduos, verifica-se a
predominância de árvores exóticas em relação às nativas, contudo, nenhuma espécie apresenta
frequência relativa superior à 15%. De acordo com Milano & Dalcin (2000), cada espécie não
deve ultrapassar 15% do total de indivíduos arbóreos de uma determinada área, visando-se a
obtenção de um melhor planejamento e minimização da propagação de doenças que podem
ocasionar danos às árvores.
Dentre as espécies exóticas verificadas, algumas apresentam alto grau de toxidez, com
é o caso de N. oleander (Espirradeira) e M. azedarach (Cinamomo). De acordo com Küster et
al. (2012) as ingestões de pequenas partes destas plantas podem levar ao óbito. Biondi et al.
(2008) destacam que ambas apresentam toxicidade em toda a planta. Outra espécie exótica
verificada foi L. lucidum (Ligustro), com elevada frequência relativa (12,5%). Backes e Irgang
(2004) destacam que a espécie L. lucidum não é recomendada para a arborização urbana,
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principalmente por ser tóxica e possuir alto potencial de invasão biológica devida sua elevada
dispersão.
Com relação a condição de poda, apesar do percentual baixo de indivíduos que
receberam poda anterior (20%), destaca-se para a necessidade de realização da poda de maneira
adequada, uma vez que a mesma foi identificada como um dos principais fatores ligados às más
condições observadas nos troncos das árvores. Para que a poda seja realizada de maneira
adequada, recomenda-se a adoção da norma ABNT NBR 16246-1/2013, que estabelece os
procedimentos para a realização de poda de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas em áreas
urbanas, em conformidade com a legislação aplicável (ABNT, 2013).
A questão do afloramento de raízes observado em alguns indivíduos de maior porte está
diretamente relacionada a escolha adequada da espécie. Conforme Santos et al. (2015) a escolha
da espécie adequada permite que a árvore possua pleno desenvolvimento, sem causar
interferências ou danos às construções e calçamento e, consequentemente, tendem a diminuir
as ações de manejo, ao longo do seu desenvolvimento, especialmente podas e transplantes.
CONCLUSÃO
Pode-se concluir que há maior presença de espécies exóticas do que espécies nativas,
além de muitas com alto grau de toxidez como as N. oleander (Espirradeira) e M. azedarach
(Cinamomo), L. lucidum (Ligustro). Além de, verificar que não é realizada a manutenção
corretamente, visto que um pequeno percentual de indivíduos havia recebido poda
anteriormente.
Desse modo recomenda-se que os órgãos públicos responsáveis realizem o
planejamento e manutenção da arborização da Praça Joca Neves, com o intuito de aumentar a
qualidade da arborização do local, permitindo seu desenvolvimento adequado. Devem ser
incluídas ações que propiciem a melhoria das condições de poda e a substituição de espécies
exóticas como L. lucidum, N. oleander e M. azedarach por espécies nativas regionais, uma vez
que estas apresentam grau de toxicidade e risco à população.
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RESUMO
A reabilitação compreende a recuperação de áreas contaminadas, precedida pela remediação
para a mitigação dos impactos ambientais e à saúde humana e que visa permitir usos futuros,
favorecendo o desenvolvimento territorial e econômico. Apesar da sua importância, a
responsabilidade por sua realização não é clara na legislação ambiental brasileira e muitos
locais são ocupados ou reutilizados sem o correto redesenvolvimento, expondo a população e
o meio ambiente aos riscos. Este trabalho pretende identificar as principais limitações para a
reabilitação. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico com base na literatura técnica e
científica. Os resultados mostram que as limitações podem ser divididas em cinco grupos
principais: (1) de controle das espécies e das condições ambientais; (2) da escolha dos métodos
de remediação; (3) da integração entre os projetos de remediação e reabilitação; (4) das relações
jurídicas e dos entes públicos e privados; (5) socioeconômicas. Algumas dessas limitações
podem ser contornadas através da capacitação técnica e do ordenamento jurídico enquanto
aquelas de origem natural são mais complexas e podem inviabilizar os objetivos pretendidos.
Palavras-chave: áreas degradadas, redesenvolvimento, sustentabilidade.

BROWNFIELD RECLAMATION RESTRAINTS

ABSTRACT
Contaminated sites rehabilitation is a reclamation action preceded by remediation whistl
mitigating environmental impacts and risks to human health which enables future uses and
further territorial and economic development. Despite its importance the braziliam
environmental law does not clearly defines responsibility and many sites get to be reused
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without been properly redeveloped exposing life and the environment to the inherent risks. This
paper aims to identify main limitations to rehabilitation and is based on a bibliographic survey
focusing on the technical and scientific literature. Results show that limitations can be divided
into five groups: (1) species control and environmental conditions; (2) the choosing of
remediation techniques; (3) integrating remediation and rehabilitation design; (4) legal
relationships and public and private actors; (5) socioeconomic. some of these limitations can be
overcome through technical enhancement and legal ordering. However, natural constraints are
far complex variable and can hinder the achievement of goals.
Keywords: contaminated land, rehabilitation, sustainability.

INTRODUÇÃO
Neste texto, serão adotados os conceitos apresentados por Sánchez (2013) para designar
recuperação, restauração, remediação, reabilitação e revitalização. As áreas contaminadas ou
brownfields são sítios que contém espécies químicas ou energia em quantidades superiores
aquelas consideradas naturais, geralmente, originadas pela disposição irregular de resíduos e
efluentes, subprodutos das indústrias e das atividades humanas.
O termo recuperação é bastante associado de forma generalista às áreas degradadas
quando de deseja tratar os impactos ambientais e permitir que novas atividades sejam realizadas
no local. O sufixo ambiental indica que os atores envolvidos buscam formas sustentáveis de
recuperar a área. A restauração é uma forma particular de recuperação que implica em conduzir
a área degradada a sua condição original e, portanto, de natureza hipotética. A remediação é
aplicada a recuperação de um caso particular, as áreas contaminadas. A revitalização é utilizada
na recuperação de áreas urbanas e tem como sinônimo a requalificação. A reabilitação é a forma
de recuperação ambiental que pretende tornar a área adequada para novo uso, sendo precedida
de uma etapa de remediação (BRASIL, 2009).
Lin et al. (2019) verificaram, a partir de um estudo bibliográfico, que o foco na pesquisa
sobre o redesenvolvimento de áreas contaminadas evoluiu de “técnicas de remediação do solo”
para “métodos de regeneração sustentável” (em tradução livre). Esse resultado sugere a
importância crescente que a reabilitação tem adquirido nos anos recentes. Muitas áreas ocorrem
no perímetro urbano onde os elevados preços de terrenos e imóveis concorrem para acelerar o
reuso, mesmo estando a contaminação ainda presente.
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Mesmo com a etapa prévia de remediação, há casos em que os riscos à saúde humana
são minorados sem, contudo, serem eliminados, o que inviabiliza a ocupação humana da área.
Considerando a complexidade e o interesse crescente na reabilitação este trabalho tem por
objetivo identificar as principais limitações da sua implantação.

RESPONSABILIDADE LEGAL PELA REABILITAÇÃO
A partir do ano de 2009, com a edição da resolução no 420 do CONAMA (BRASIL,
2009), foram estabelecidas as diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas,
possibilitando a escolha da melhor técnica de intervenção, tornando prementes as definições de
responsabilidades dos poluidores, para identificar o agente que deverá proceder este
gerenciamento e recuperação.
Na legislação brasileira a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental é
objetiva, está fundada no risco da atividade e não na comprovação do dolo (intenção do agente
em provocar o resultado), em conformidade com o art. 927, parágrafo único do Código Civil
e, com previsão expressa no art.14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, que define que “o poluidor é obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros” (BRASIL,
1981).
Para que essa responsabilização ocorra é necessária a comprovação do nexo causal,
entre o evento poluidor, ou fonte poluidora e o dano ambiental, para isso observados os
parâmetros da resolução no 420 do CONAMA (BRASIL, 2009).
Nesse sentido a legislação do Estado de São Paulo, cuja lei estadual 13.577 de 08 de
julho de 2009 delimita os agentes a serem responsabilizados solidariamente. A responsabilidade
solidária é aquela que atinge todos por igual, sem elencar uma ordem de preferência e sem a
possibilidade de exclusão ou escolha do agente a ser responsabilizado.
Artigo 13 - São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção,
identificação e remediação de uma área contaminada:
I - o causador da contaminação e seus sucessores;
II - o proprietário da área;
III - o superficiário;
IV - o detentor da posse efetiva;
V - quem dela se beneficiar direta ou indiretamente.
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O agente poluidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Uma importante ponderação
relaciona-se às empresas que utilizam recursos naturais em sua cadeia produtiva, resultando em
impactos ambientais por conta de suas atividades, incluída a poluição. Mediante a interpretação
da Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) e da Lei n° 9.605/98 (BRASIL, 1998), que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
tais empresas são responsáveis pelo risco de suas atividades, e em ocorrendo o evento poluidor,
serão responsáveis pela recuperação das áreas afetadas e pelas indenizações, cujos custos
compõem o passivo ambiental, ficando sujeitas inclusive as sanções penais da lei.

METODOLOGIA
Foram utilizadas fontes de dados bibliográficas para a realização de uma análise
documental, consultados livros, artigos técnicos e científicos publicados em revistas científicas,
relatórios de pesquisa e legislação. A partir das fontes pesquisadas foram adquiridos os
conceitos apresentados no texto e identificadas as principais limitações da atividade de
reabilitação de áreas contaminadas. As bases de dados consultadas foram: Scopus,
ScienceDirect, Web of Knownledge, Springer, Elsevier, Scielo e Google Scholar.

RESULTADOS
A reabilitação de áreas contaminadas para usos futuros é um dos desafios atuais para a
sustentabilidade e enfrenta inúmeras barreiras conforme estudado por Ahmed et al. (2019).
Entretanto, essa atividade compreende a oportunidade de desenvolver espaços inativos em
grandes cidades, minimizar riscos ao meio ambiente e ao homem, ofertar novos espaços de
socialização, gerar empregos, desenvolver ciência e tecnologia entre outros. A pesquisa
bibliográfica permitiu identificar algumas das principais limitações para a reabilitação de áreas
contaminadas conforme listadas na Tabela 1.
Tabela 1. Limitações à reabilitação de áreas contaminadas.
Limitação
(i) seleção de espécies vegetais com crescimento acelerado e que se adaptem as limitações da
área;
(ii) invasão biológica durante a reabilitação e consequente redução da abundância de espécies
nativas;
(iii) falta de métodos reproduzíveis para a avaliação do sucesso da campanha de recuperação
ambiental.

Referência

Gastauer et
al. (2019)
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(i)

a aplicação de técnicas ativas de remediação, baseadas em processos físico-químicos,
apresentam elevados custos energéticos e financeiros e podem ocasionar a perda da
funcionalidade da área e a poluição secundária, pela adição de matéria e energia
estranhas;
(ii) soluções naturais como a fitorremediação e a biorremediação são menos invasivas e a um
menor custo, mas podem não substituir completamente as técnicas ativas.
(i) a remediação deve ser projetada e integrada a reabilitação para evitar conflitos entre as
atividades;
(ii) as equipes responsáveis pela remediação e pela reabilitação devem trabalhar colaborar de
forma a que o projeto de redesenvolvimento acomode as operações de remediação.
(i) falta de políticas de incentivo;
(ii) a complexidade das parcerias público-privadas;
(iii) falta de profissionais e técnicos habilitados;
(iv) conflitos entre os gestores e decisores;
(v) falta de consciência e legislação ambiental.
(i) elevado custo das alternativas de remediação e reabilitação;
(ii) dificuldade por parte dos gestores e da população em perceber o ganho sócio-econômico
da recuperação.
Fonte: os autores.

Song et al.
(2019)

Chang
(2018)

Ahmed et
al. (2019)

Bardos et
al. (2016)

Da perspectiva jurídica um dos problemas é a tramitação morosa de ações e recursos
judiciais, que dizem respeito à recuperação de áreas contaminadas. Para exemplificação a
apelação 100202065.2016.826.0428, de competência da 2ª Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou improcedentes embargos à
execução de empresa que havia sido autuada 19 anos antes e havia celebrado um TAC - Termo
de Ajuste de Conduta para remediação de área contaminada, e que ao final deste período ainda
se encontrava em fase de planejamento das medidas de descontaminação da área.

DISCUSSÃO
O primeiro grupo, diz respeito à limitação técnica relativa ao controle biológico. Este
tipo de limitação é muito difícil de ser superada, por conta do manejo das sementes e mudas,
resiliência das espécies vegetais no ambiente degradado, o efeito das variáveis climáticas, e a
dominância de espécies exóticas devido à maior adaptabilidade. O segundo grupo trata da
diferenciação entre técnicas ativas e técnicas naturais (passivas), para que a remediação seja
sustentável é preferível a aplicação de técnicas naturais, menos invasivas, entretanto estas nem
sempre serão capazes de alcançar os objetivos necessários. O terceiro grupo, consiste na
dificuldade de integração entre os projetos de remediação e de reabilitação, sendo uma limitação
passível de ser superada caso haja um corpo técnico capacitado e o desenvolvimento conjunto.
O quarto grupo de limitações diz respeito às políticas e legislação, em relação as
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interações de gestão e profissionais, entre os entes públicos e privados e das dificuldades nas
relações jurídicas constituídas. Enquanto as limitações relativas à gestão podem ser contornadas
com a preparação dos gestores e profissionais, aquelas ligadas à legislação deficitária requerem
a formulação de normas jurídicas adequadas, a geração de políticas públicas condizentes e a
aceitação popular do seu cumprimento. O quinto grupo de limitações aborda o caráter
socioeconômico da reabilitação implicando em uma análise de custo-benefício, essa limitação
pode ser superada através de iniciativas de educação e conscientização ambiental e utilização
de estudos que demonstrem o potencial de valorização econômica da área após a reabilitação.

CONCLUSÃO
Existem diversas limitações quando se trata de reabilitação de áreas contaminadas, de
várias naturezas, principalmente técnicas, de políticas e legislação e socioeconômicas. Parte
destas limitações podem ser resolvidas com investimento em qualificação técnica e de gestão
dos profissionais envolvidos. Algumas limitações possuem uma complexidade de resolução por
necessitarem da articulação de atores políticos, integração dos entes públicos e privados e da
participação consciente da população. As limitações impostas pelas condicionantes ambientais
representam o maior desafio devido à imprevisibilidade dos fenômenos naturais e a dificuldade
de controlar a interação dos agentes biológicos com o ambiente.
A reabilitação atenua os riscos à saúde humana e ao meio ambiente e impacta
positivamente na melhoria da função social da propriedade, ao permitir novos usos para áreas
contaminadas, revitalizando áreas urbanas, e permitindo a ocupação de locais antes
abandonados, entretanto, há situações de elevada complexidade, nas quais as limitações são
preponderantes, não permitindo o redesenvolvimento da área. Há também uma preocupação
com a utilização de locais que não foram reabilitados, onde os riscos estão presentes, mesmo
que não visíveis, como na construção de edificações em antigas áreas de lixões e aterros
encerrados ou a criação de parques públicos e terminais de transporte em áreas industriais
abandonadas, expondo a população a tais riscos.
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RESUMO
A extração de DNA é um procedimento básico para as análises moleculares que vem crescendo
nas pesquisas desenvolvidas com diversas espécies, como é o caso da macieira (Malus x
domestica Borkh.). Uma etapa importante nesse processo é a coleta e o armazenamento do
tecido vegetal, em que podem ser utilizados métodos que empregam conservação à frio ou à
seco. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar a comparação entre os métodos de coleta e
armazenamento de folhas de macieira a frio e a seco, visando a praticidade na obtenção de
amostras de DNA de qualidade. Foram coletadas folhas de macieira utilizando as duas
metodologias de armazenamento, uma à frio, mantendo o tecido à -20°C, e outra à seco,
utilizado sílica gel. Em seguida, o DNA foi isolado por meio do protocolo CTAB (Brometo de
Cetil Trimetil Amônio) adaptado, e quantificado para obtenção da concentração e parâmetros
de qualidade. Ambos os métodos de coleta e armazenamento das folhas foram eficientes para a
obtenção de amostras de DNA com quantidade e qualidade adequados, entretanto, a coleta em
sílica se destaca, devido a maior praticidade de transporte e armazenamento do tecido vegetal.
Palavras-chave: Malus x domestica Borkh., isolamento de DNA, protocolo CTAB.

COLLECTION AND STORAGE METHODS OF APPLE LEAVES FOR GENOMIC
DNA EXTRACTION
ABSTRACT
DNA extraction is a basic procedure to molecular analysis, that has been growing in the research
fields developed with several species, such as the apple (Malus x domestica Borkh.). An
important step in this process is the collection and storage of the plant tissue, being able to apply
methods that use cold or dry conservation. Therefore, the objective of this work was to compare
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the methods of collection and storage of apple leaves, cold or dry, aiming at practicality in
obtaining quality DNA samples. Apple leaves were collected using both methods, by cold,
keeping the tissue at -20°C, and dry, using silica gel. Then, the DNA was isolated by CTAB
(hexadecyltrimethylammonium bromide) adapted protocol, and quantified to obtain the
concentration and quality parameters. Both collection and storage methods were efficient to
obtain DNA samples with quantity and quality appropriated, however, the dry method stands
out due to the greater transportation practicality and storage of the plant tissue.
Keywords: Malus x domestica Borkh., DNA isolation, CTAB protocol.

INTRODUÇÃO
A maçã (Malus x domestica Borkh.) é uma frutífera amplamente cultivada no mundo, e
o Brasil é o 11° maior produtor (FAO, 2017). No país a maior parte dos plantios se concentram
na região sul, representando uma grande importância econômica e social para esses estados
(IBGE, 2017). Isso propicia à cultura, um destaque no meio científico, tornando-lhe alvo de
pesquisas em diversos campos de conhecimento.
Por sua vez, as análises moleculares proporcionam um grande avanço na construção do
conhecimento, devido a sua praticidade, rapidez e capacidade de isolamento do genótipo,
possibilitando a sua avaliação sem os efeitos do ambiente. A extração de DNA é uma etapa
base para os demais procedimentos laboratoriais, para isso são desenvolvidos protocolos que
permitam o isolamento de um DNA de qualidade, em um curto espaço de tempo, e de um grande
número de amostras (ROMANO; LEAL-BERTIOLI, 2015).
Geralmente, prioriza-se a extração de DNA do tecido fresco, recém coletado, entretanto,
na maioria dos casos esse método não é possível, devido ao tempo disponível e a distância entre
a coleta e o processamento do material, para isso, se buscam diferentes formas de
armazenamento do tecido vegetal. A maneira mais utilizada, é a conservação à frio, mantendo
as amostras armazenadas em temperaturas entre -20°C e -80°C (OLIVEIRA et al., 2007).
Entretanto, em determinadas espécies, esse método pode ocasionar a oxidação do tecido,
reduzindo a qualidade final do DNA e consequentemente as etapas posteriores.
Dessa forma, outros métodos de coleta e armazenamento podem ser adotados, dentre
eles, a coleta à seco (HENRY, 2001), com o uso de sílica gel. Nessa metodologia, o tecido
vegetal fica em contato direto com a sílica, permitindo a sua secagem, e armazenamento à
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temperatura ambiente, até o momento da extração de DNA. Isso permite a coleta de um maior
número de amostras em um mesmo período, agilizando o processo, além de facilitar o transporte
ou envio do tecido para a realização das análises em outro local, quando necessário.
Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo comparar os métodos de coleta e
armazenamento de folhas de maçã (Malus domestica Borkh.) à frio ou à seco, bem como, a
praticidade dos métodos para obtenção de amostras de DNA em quantidade e qualidade
adequada.

METODOLOGIA
Coleta do material vegetal
A coleta das amostras de tecido foliar de macieira (Malus x domestica Borkh.) foi
realizada no pomar do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC), localizado em Lages - SC. As folhas foram provenientes de 15
plantas, constituindo 15 repetições para cada tratamento, sendo eles coleta à frio ou à seco.
O método à frio consistiu na coleta de aproximadamente dez folhas de cada planta, que
foram acondicionadas em sacos plásticos, e colocadas imediatamente dentro de caixas de isopor
entre bags de gelo artificial de espuma, com temperatura aproximada de -20°C. Após a coleta
de todas as amostras, o material vegetal foi armazenado em freezer (-20°C) até o momento da
extração de DNA. Para a coleta e armazenamento à seco, foram acondicionadas duas folhas de
cada planta em tubos “Falcon” de 50 mL, sendo imediatamente preenchidos com sílica gel (4 8 mm). Após a coleta, a sílica foi substituída a cada dois dias, por duas vezes, e em seguida as
amostras foram mantidas à temperatura ambiente (≅ 23°C) até o momento de extração do DNA,
cerca de sete dias após a coleta.
Os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Genética da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), localizado no Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV).

Extração de DNA
Foi empregado o protocolo de extração CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) 2%,
desenvolvido por Doyle e Doyle (1990), com algumas adaptações para a espécie e condições
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do laboratório. Para as folhas armazenadas à -20°C, utilizou-se um peso aproximado de 0,15 g
de tecido foliar, enquanto que, do material seco, foram utilizadas aproximadamente 0,03 g.
A maceração foi realizada no equipamento Precellys® evolution (Bertin Corp) e para a
lise celular foi utilizado o tampão CTAB 2%, aquecido à 60°C, contendo Polivinilpirrolidone
(PVP-40 - 2%), Cloreto de Sódio (NaCl - 1,4 M), Trisaminometano-Hidrocloreto (Tris-HCL pH 8, 100 mM), Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA - pH 8, 20 mM) e βmercaptoetanol (0,5%). As amostras foram mantidas à 60°C por 30 min e posteriormente foram
purificadas com Clorofórmio e Álcool Isoamílico (CIA - 24:1) e Acetato de Potássio
(CH3CO2K - 5 M). A precipitação do DNA foi realizada utilizando Álcool Isopropílico e a
lavagem do pellet procedeu-se com Álcool Etílico 70%, seguido de Álcool Etílico 96%. O DNA
extraído foi ressuspenso em tampão TE (Tris‐HCl (0,1M, pH 8,0) e EDTA (1mM, pH 8,0))
com RNase A (10 µg. mL‐1), sendo mantido à 36°C por 30 min, em seguida, à 4°C por
aproximadamente 14 horas, para poder ser armazenado à -20°C.

Quantificação e análise de qualidade do DNA
A concentração de DNA (ng.µL-1) foi mensurada em espectrofotômetro NanodropOne®
(Thermo Scientific), com leituras nos comprimentos de onda 260 nm, 280 nm e 230 nm,
possibilitando a obtenção dos parâmetros de qualidade A260/A280 e A260/A230, que indicam a
pureza do DNA quanto à presença de proteínas e outros contaminantes, respectivamente.
Foi realizada a PCR (Polymerase Chain Reaction), para verificação da qualidade das
amostras quanto à amplificação, de acordo com o recomendado por Klabunde et al. (2016),
seguida de eletroforese em gel de agarose 0,8% em TBE 0,5X.

Análise de dados
Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk, para a análise de normalidade dos
dados, e quando necessária, foi realizada a transformação por log (x). Posteriormente, foi
realizada uma Análise de Variância (ANOVA) e um teste F, com probabilidade de erro de 5%.

RESULTADOS
Utilizando ambas as formas de coleta e armazenamento, foram obtidas amostras de
DNA com quantidade e qualidade adequadas (Tabela 1).
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Tabela 1. Valores de média e desvio padrão de concentração (ng.µL-1) e parâmetros de
qualidade, A260/A280 e A260/A230, obtidos a partir de amostras de DNA extraídas de folhas
armazenadas à frio (-20°C) ou à seco (≅ 23°C).
Forma de coleta/
armazenamento
Frio
Seco

[ ] DNA (ng.µL-1)

A260/A280

A260/A230

378,75 ± 290,11

1,91 ± 0,02

2,060 ± 0,13

353,90 ± 175,03

1,92 ± 0,01

2,086 ± 0,08

De acordo com a ANOVA e teste F (Tabela 2), não houve diferença significativa entre
as folhas coletadas e armazenadas à frio ou à seco, tanto nos valores da concentração do DNA,
quanto dos parâmetros de qualidade.

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) e teste F (P < 0,05) para as variáveis concentração
de DNA, razão A260/A280 e razão A260/A230.
CONCENTRAÇÃO DE DNA (ng.µL-1)*
FV
GL
SQ
QM
Fcalc
Fcrít
Forma de coleta
1
0,0062
0,0062
0,0844
4,1960
Resíduo
28
2,0593
0,0735
TOTAL
29
RAZÃO A260/A280
FV
GL
SQ
QM
Fcalc
Fcrít
Forma de coleta
1
0,0003
0,0003
1,0860
4,1960
Resíduo
28
0,0090
0,0003
TOTAL
29
RAZÃO A260/A230
FV
GL
SQ
QM
Fcalc
Fcrít
Forma de coleta
1
0,0051
0,0051
0,4396
4,1960
Resíduo
28
0,3260
0,0116
TOTAL
29
* Os dados foram transformados por log (x); NS = não significativo.

Valor P
0,7736

NS

Valor P
0,3063

NS

Valor P
0,5127

NS

O método de coleta e armazenamento não exerceu influência sobre a amplificação, via
PCR, obtendo resultados claros em ambos os casos, após visualizados em eletroforese.

DISCUSSÃO
A concentração de DNA obtida a partir de ambos os métodos de coleta e armazenamento
foi satisfatória, permitindo que o material isolado possa ser utilizado em análises moleculares,
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especialmente em marcadores microssatélites.
Os parâmetros de qualidade obtidos também se encontram dentro da faixa recomendada,
considerando ambas as formas de armazenamento do tecido. Para essa análise são utilizados os
valores de absorbância que correspondem a ácidos nucleicos (260 nm), proteínas (280 nm) e
outros contaminantes que podem permanecer na amostra (230 nm). A qualidade e pureza do
DNA é mensurada a partir da razão entre esses valores (NELSON; COX, 2014; ROMANO;
LEAL-BERTIOLI, 2015). Para a razão A260/A280, são aceitos valores entre 1,8 e 2,0 para que a
amostra de DNA seja considerada pura (ROMANO; LEAL-BERTIOLI, 2015). Valores abaixo
dessa faixa indicam a presença de proteínas, fenol ou alguns contaminantes que absorvem a luz
no comprimento de onda de 280 nm (DESJARDINS; CONKLIN, 2010).
Outro parâmetro de qualidade é a razão A260/A280, que é utilizada como uma medida
secundária, sendo aceito como puro, um DNA com razões entre 1,8 e 2,2. Valores abaixo desse
intervalo indicam a presença de contaminantes que absorvem luz a 230 nm, como EDTA, fenol,
carboidratos, glicogênio ou guanidina, nestes casos, é recomendável que se façam melhorias no
protocolo de extração (DESJARDINS; CONKLIN, 2010). Além disso, podem ser incluídas
etapas de purificação ou outros agentes, como por exemplo, o acetato de amônio ou cloreto de
sódio para melhoria da qualidade do DNA extraído. No entanto, os resultados do presente
trabalho demonstram que essa etapa não é necessária.
Com os resultados obtidos, pôde-se comprovar que ambas as formas de coleta foram
adequadas, e que o método de extração de DNA utilizando o protocolo CTAB 2% adaptado,
pode ser empregado para o isolamento do DNA de folhas de macieira. Do ponto de vista prático,
dentre os métodos de coleta e armazenamento avaliados, recomenda-se a metodologia que adota
a conservação à seco, visto que facilita o transporte da amostra à longas distâncias, e permite a
manutenção da viabilidade do material à longo prazo de uma forma simples, sem a necessidade
de equipamentos para manutenção de baixas temperaturas, desde que as amostras sejam
mantidas em local seco e arejado.
CONCLUSÃO
O isolamento do DNA a partir de folhas de macieira (Malus x domestica Borkh.) pode
ser realizado utilizando a coleta e armazenamento do tecido vegetal tanto à frio, quanto à seco.
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Do ponto de vista prático recomenda-se a conservação à seco, utilizando a sílica gel e
mantendo o tecido à temperatura ambiente, devido a maior facilidade de coleta e transporte do
material, bem como a maior praticidade de armazenamento.
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RESUMO
A macieira (Malus x domestica Borkh.) é uma espécie amplamente estudada, devido a sua
importância econômica e social. O uso de marcadores SSR (Simple Sequence Repeat) tem sido
o caminho, por meio da genotipagem de plantas, para o desenvolvimento estudos aplicados
como resistências à doenças, mapas genéticos, análise de diversidade genética, entre outros.
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi a otimização das reações de PCR (Polymerase
Chain Reaction) e consequentemente da eletroforese capilar de cinco marcadores SSR de M.
domestica, em painéis multiplex. O DNA genômico foi obtido a partir de folhas de macieira
pelo protocolo CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio) adaptado e posteriormente
quantificado e diluído para a concentração padrão de 10 ng.µL-1. Foi realizada a PCR individual
para cada marcador (reação uniplex), bem como, a organização dos cinco iniciadores em dois
painéis multiplex. A organização dos marcadores SSR em dois painéis multiplex, permitiu a
redução de tempo e custos para a obtenção dos genótipos, sendo que, na maioria dos casos, o
padrão do marcador foi mantido, quando submetido à multiplexação.
Palavras-chave: Malus x domestica Borkh., Reação em Cadeia da Polimerase, Marcadores
microssatélites.

PCR OPTIMIZATION IN MULTIPLEX REACTIONS WITH SSR LOCI FOR APPLE
GENOTIPING

ABSTRACT
Apple (Malus x domestica Borkh.) is a widely studied specie due to its economic and social
importance. The use of SSR (Simple Sequence Repeat) markers has been the way, by the plant
genotyping, development of applied studies such as diseases resistance, genetic maps, genetic
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diversity analysis, among others. Therefore, the aim of this work, was the optimization of PCR
(Polymerase Chain Reaction) reactions and consequently the capillary electrophoresis of five
SSR markers of M. domestica, in multiplex panels. Genomic DNA was obtained from apple
leaves from the CTAB (hexadecyltrimethylammonium bromide) adapted protocol and latter
quantified and diluted to the standard concentration of 10 ng.µL-1. Individual PCR was
performed for each marker (uniplex reaction), as well as the organization of the five primers in
two multiplex panels. It was possible to organize the SSR markers in two multiplex panels,
allow the reduction of time and costs to obtain the genotypes, and, in most cases, the marker
pattern was maintained when submitted to multiplexing.
Keywords: Malus x domestica Borkh., Polymerase Chain Reaction, Microsatellite markers.

INTRODUÇÃO
Os marcadores microssatélites, ou SSR (Simple Sequence Repeat), tem sido amplamente
utilizados em estudos genéticos, devido ao seu alto polimorfismo, informação codominante e
capacidade de reprodução (OLIVEIRA et al., 2006). São constituídos por regiões compostas de
repetições de um a seis nucleotídeos em tandem, distribuídas em regiões codantes e nãocodantes de todo o genoma (BORÉM; CAIXETA, 2016).
Geralmente, as sequências de DNA que flanqueiam os SSR são conservadas em
indivíduos da mesma espécie, permitindo o desenvolvimento de iniciadores que amplificam,
via PCR (Polymerase Chain Reaction). Os fragmentos contendo esse DNA repetitivo possuem
variação no tamanho, de acordo com o genótipo, devido a ocorrência de números distintos de
unidades repetitivas dentro da estrutura do microssatélite (BORÉM; CAIXETA, 2016). Em
geral, prioriza-se a busca por marcadores SSR bem definidos, sem a presença de amplificações
inespecíficas, polimórficos e passíveis de serem organizados em painéis multiplex, ou seja,
onde mais de um marcador pode ser inserido na mesma reação, reduzindo o tempo o os gastos
necessários para a obtenção de resultados (SILFVERBERG-DILWORTH et al., 2006).
A macieira (Malus x domestica Borkh.), por ser uma planta cultivada e que apresenta
alta importância no meio econômico e social, tem sido uma espécie amplamente estudada. O
projeto europeu HiDRAS (High-quality Disease Resistant Apples for a Sustainable Agriculture,
2019) reuniu 664 marcadores SSR que já foram desenvolvidos para a espécie, mostrando o
avanço crescente das pesquisas nesse campo de estudo.
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Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo a otimização das reações de PCR
para cinco locos SSR em painéis multiplex, visando a genotipagem de macieira (Malus x
domestica Borkh.).

METODOLOGIA
Coleta do material vegetal e extração de DNA
Foram coletadas folhas de macieira no pomar do Centro de Ciências Agroveterinárias
(CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), localizado em Lages - SC. Os
procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Genética da UDESC - CAV.
Para a extração de DNA, foi empregado o protocolo CTAB (Brometo de Cetil Trimetil
Amônio) 2%, desenvolvido por Doyle e Doyle (1990), com pequenas adaptações para a espécie
e as condições do laboratório. Após extração as amostras foram mensuradas quanto a
concentração de DNA (ng.µL-1) e os parâmetros de qualidade A260/A280 e A260/A230 utilizando
espectrofotômetro NanodropOne® (Thermo Scientific). As amostras foram diluídas para a
concentração padrão de 10 ng.µL-1.

Reação em cadeia da polimerase (PCR)
Foram utilizados cinco marcadores SSR desenvolvidos para Malus x domestica Borkh.,
realizando a amplificação de cada marcador em reações individuais, também denominadas de
reações uniplex, para que na sequência pudessem ser organizados em painéis de acordo com a
cor do fluoróforo e com o tamanho da região amplificada (Tabela 1).

Tabela 1. Organização dos marcadores SSR de Malus x domestica Borkh. em painéis multiplex
de acordo com a cor do fluoróforo (Dye) e o tamanho do fragmento amplificado (Range), em
pares de bases (pb).
Painel
A

B
a

Loco SSR
Hi03g06 b
CH03b06 a
CH02d08 a
CH04c07 a
CH05c06 a

Liebhard et al. (2002), b Silfverberg-Dilworth et al. (2006)

Dye
6-FAM
HEX
VIC
6-FAM
HEX

Range (pb)
164 – 240
90 – 154
204 – 288
92 – 173
84 – 226
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Cada reação foi composta por 1,2 ng de DNA genômico, 0,2 µM de cada primer,
0,2 µM de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, tampão (1x), 1 U de Platinum ® Taq DNA Polimerase
(Invitrogen), e água ultrapura completando o volume final de 12,5 µL. Foi utilizado um
termociclador Veriti ™ 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems), com as seguintes
condições de ciclagem: (I) desnaturação inicial: 94°C por 5 min; (II) desnaturação: 94°C por
45 seg; (III) anelamento: 60°C por 60 seg; (IV) extensão: 72°C por 60 seg; e (V) extensão final:
72°C por 7 min, sendo os passos II, III e IV realizados por 28 ciclos.

Eletroforese capilar e análise de dados
Foi utilizado um Sequenciador Automático ABI 3130 (Applied Biosystems), com
reações contendo 1,0 µL de produto amplificado na PCR, 4,85 µL de formamida HI-DI™
(Applied Biosystems) e 0,15 µL de GS600 LIZ® (Applied Biosystems). Os eletroferogramas
foram interpretados por meio do software GeneMapper ®, versão 1.2.
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RESULTADOS
Foi possível realizar a otimização dos cinco marcadores em duas reações multiplex. Os
SSR avaliados apresentaram padrões de identificação dos alelos de fácil reconhecimento pelo
operador, tanto em reações isoladas, quanto em painéis multiplex (Figura 1).
Figura 1. Comparação entre o padrão dos eletroferogramas de cada um dos cinco marcadores
SSR, para macieira (Malus x domestica Borkh.), em reações individuais (uniplex) (I) ou quando
organizado em painéis (multiplex) (P).
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DISCUSSÃO
A multiplexação de marcadores SSR, consiste na inclusão de mais de uma sequência
alvo em uma mesma reação de PCR. A primeira tentativa com sucesso foi realizada por
Chamberlain et al. (1988), e desde então, o avanço na ciência possibilitou o aprimoramento
desta técnica (GUICHOUX et al., 2011).
Locos com tamanhos de alelos não sobrepostos, ou marcados com fluoróforos
diferentes, podem ser agrupados nas mesmas reações, desde que possuam as mesmas condições
de ciclagem da PCR. Essa possibilidade da organização dos marcadores SSR em multiplex,
contribui para a minimização dos gastos, visto que há uma redução do número de reações
necessárias para a obtenção do genótipo. Além disso, reduz consideravelmente o tempo para
obtenção de resultados, contribuindo para o ágil avanço das pesquisas (SILFVERBERGDILWORTH et al., 2006; GUICHOUX et al., 2011).
No presente trabalho, não houve a possibilidade de junção dos cinco marcadores em um
mesmo painel, visto que possuem a mesma cor de fluoróforo e tamanhos de fragmentos
amplificados próximos, portanto, é recomendado que sejam sintetizados marcadores com
diferentes cores, possibilitando a maior otimização. Entretanto, alguns SSR apresentam padrões
distintos quando inclusos em painéis multiplex, devendo-se priorizar um arranjo que gere pouca
variação, onde possa ser estabelecido interpretações padronizadas e precisas, o que fará com
que ocorra a redução das chances de erros durante a interpretação dos dados na genotipagem.
Adicionalmente, se recomenda incluir marcadores que tenham a característica de picos
na eletroforese capilar com tamanhos similares, ou seja, com uma unidade de fluorescência
relativa (rfu) próximas. Desta forma, as chances de que uma cor fluorescente se sobressaia a
outra são reduzidas, auxiliando o processo de interpretação dos resultados, e diminuindo o risco
de ocorrência de pool up.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de suma importância o conhecimento do padrão de cada marcador em reações
individuais, para que a interpretação dos dados obtidos por meio de painéis multiplex tenha
maior confiabilidade. Sendo assim, os cinco marcadores moleculares SSR avaliados foram
considerados aptos para a genotipagem de macieira (Malus x domestica Borkh.) se organizados
em dois painéis multiplex, apresentando o mesmo padrão de alelos de reações individuais.
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RESUMO
A Floresta Atlântica do Brasil é considerada uma das áreas da América do Sul com maior
riqueza em Orchidaceae. O que mais chama a atenção é que neste ecossistema ocorrem 61%
(1.498 espécies) da diversidade de orquídeas nativas do país, com 1.030 espécies endêmicas.
Embora a elevada riqueza, a Lista Vermelha da Flora do Brasil destaca que se trata de um grupo
com efetiva ameaça, ocupando a terceira posição em número de espécies categorizadas em
algum status de risco a extinção. Estes problemas se intensificam quando há limitação de
ocorrência, como é o caso de muitas Pleurothallidinae. Desta forma, objetivou-se avaliar quais
Pleurothallidinae presentes na Floresta Ombrófila Mista são endêmicas do bioma Mata
Atlântica, bem como, verificar se há Pleurothallidinae com ocorrência exclusiva em Santa
Catarina. Foi utilizado o método de caminhamentos, levantando 21 fragmentos de Floresta
Ombrófila Mista (FOM), localizados em dez municípios do Planalto Sul Catarinense. Foram
registradas 23 espécies epífitas endêmicas do bioma Mata Atlântica. Os gêneros mais
representativos foram Acianthera (9 spp.) e Pabstiella (4 spp.). Não foram amostradas espécies
com ocorrência restrita à Santa Catarina. A Floresta Ombrófila Mista, do Planalto Sul
Catarinense, é um importante ecossistema da Mata Atlântica para a conservação in situ das
Pleurothallidinae endêmicas.
Palavras-chave: Endemismo, Epífita, Ameaça de extinção.
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PLEUROTHALLIDINAE (ORCHIDACEAE) IN MIXED OMBROPHILOUS
FOREST: ATLANTIC FOREST ENDEMIC SPECIES

ABSTRACT
The Atlantic Forest of Brazil is considered one of the areas of South America with greater
richness in Orchidaceae. What is most striking is that in this ecosystem occur 61% (1,498
species) of the diversity of native orchids in the country, with 1,030 endemic species. Although
the high richness, the Red List of Flora of Brazil emphasizes that it is a group with effective
threat, occupying the third position in number of species categorized in some extinction risk
statusThese problems intensify when there is limitation of occurrence, as is the case of many
Pleurothallidinae. In this way, we aimed to evaluate which Pleurothallidinae present in the
Mixed Ombrophilous Forest are endemic to the Atlantic Forest biome, as well as to verify if
there is Pleurothallidinae occurring exclusively in Santa Catarina. It was used the method of
hiking, raising 21 fragments of Mixed Ombrophilous Forest, located in ten municipalities of
the South Plateau Catarinense. Twenty-three endemic epiphyte species of the Atlantic Forest
biome were recorded. The most representative genera were Acianthera (9 spp.) And Pabstiella
(4 spp.). No species were sampled with occurrence restricted to Santa Catarina. The Mixed
Ombrophilous Forest of the Southern Plateau is an important ecosystem of the Atlantic Forest
for the in situ conservation of the endemic Pleurothallidinae.
Keywords: Endemism, Epiphyte, Endangered Species.

INTRODUÇÃO
A família Orchidaceae A. Juss constitui uma das maiores famílias de Angiospermas,
com 27.801 espécies (THE PLANT LIST, 2013). Pertence a ordem Asparagales (APG IV,
2016), sendo considerada a família mais derivada da super ordem Liliiflorae (OLIVEIRA;
SAJO, 1999). Trata-se de um grupo com provável origem em Gondwana, há mais de 100
milhões de anos (CHASE, 2001) e, ao longo de sua evolução, se especializou em colonizar
regiões neotropicais. Na América do Sul, o Brasil é um dos países com grande importância para
a manutenção da biodiversidade das Orchidaceae, com 200 gêneros e cerca de 2.499 espécies
(Flora do Brasil 2020, 2019). Destas, 1.620 são endêmicas (Flora do Brasil 2020, 2019) e 169
ameaçadas de extinção (MARTINELLI; MORAES, 2013).
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A Floresta Atlântica do Brasil é considerada, depois da região Andina, uma das áreas
da América do Sul com maior riqueza em Orchidaceae (BARROS, 1999). O que mais chama a
atenção é que neste ecossistema ocorrem 61% (1.498 espécies) da diversidade de orquídeas
nativas do país, com 1.030 espécies endêmicas (Flora do Brasil 2020, 2019).
A perda de habitat pela fragmentação florestal, somado ao extrativismo (ornamentação)
e às alterações climáticas (SWARTS; DIXON, 2009), são as principais ameaças a manutenção
desta família nos ecossistemas naturais. De acordo com a lista vermelha da União Internacional
para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2018), dentre as plantas
vasculares, Orchidaceae é considerada a família com maior número de espécies ameaçadas,
sugerindo a conservação prioritária. A Lista Vermelha da Flora do Brasil também enfatiza o
número de espécies ameaçadas desta família, que ocupa a terceira posição em número de
espécies em risco de ameaça (MARTINELLI; MORAES, 2013).
Este grupo tem elevada contribuição na definição da Mata Atlântica como Hotspots,
com destaque as Pleurothallidinae, subtribo que tem expressiva contribuição com a
biodiversidade mundial (MENINI NETO et al., 2007), com mais de 5000 espécies,
possivelmente seja a mais rica de toda Orchidaceae (KARREMANS, 2016). No Brasil é
representada por cerca de 16 gêneros e 379 espécies (BARROS et al., 2009). Embora sua
efetiva participação na flora brasileira, ainda é preciso evidenciar a necessidade da conservação
deste grupo, visto seu elevado índice de endemismo
Assim, com este estudo, objetivou-se avaliar quais Pleurothallidinae presentes na
Floresta Ombrófila Mista, Planalto Catarinense, são endêmicas do bioma Mata Atlântica, bem
como, verificar se há Pleurothallidinae exclusivas de Santa Catarina.

METODOLOGIA
A amostragem foi realizada em 21 fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM),
localizados em dez municípios (Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Lages,
Painel, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito e Urupema), do Planalto Sul
Catarinense.
O levantamento dos espécimes de Orchidaceae seguiu o método de caminhamento
(FILGUEIRAS et al., 1994), entre janeiro de 2016 a janeiro de 2018, em fragmentos de FOM,
tanto, em áreas de borda, quanto no interior da floresta. Foram amostrados indivíduos
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reprodutivos e estéreis, os estéreis foram cultivados no viveiro florestal da Universidade do
Estado de Santa Catarina, para obtenção das estruturas reprodutivas para identificação das
espécies. Os táxons foram identificados utilizando as principais obras de referência em
taxonomia de Orchidaceae para o Brasil, bem como, trabalhos específicos para alguns gêneros
e especialistas. A grafia dos binômios está de acordo com Tropicos.org (2019). Os espécimes
férteis estão sendo incorporados ao Herbário LUSC (Herbário Lages da Universidade do Estado
de Santa Catarina).
A verificação dos dados de endemismo para as Pleurothallidinae amostradas foi feita
utilizando o site da Flora do Brasil 2020 (2019).

RESULTADOS
Foram registradas 23 espécies epífitas endêmicas do bioma Mata Atlântica (Tabela 1).
Os gêneros mais representativos foram Acianthera (9 spp.), Pabstiella (4 spp.), Anathallis e
Octomeria (3 spp. cada). Os gêneros Barbosella e Stelis apresentaram uma espécie cada.

Tabela 1. Lista das Pleurothallidinae amostradas em 21 fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM)
do Planalto Sul Catarinense.
Espécies
Acianthera cryptantha (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera dutrae (Pabst) C.N.Conç. & Waechter
Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer
Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & van den Berg
Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera hystrix (Kraenzl.) F.Barros
Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera perdusenii (Hoehne) F.Barros & L.Guimarães
Acianthera sonderiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase
Anathallis adenochila (Loefgr.) F.Barros
Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros
Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase
Barbosella australis (Cogn.) Schltr.
Octomeria leptophylla Barb. Rodr.
Octomeria ochroleuca Barb. Rodr.
Octomeria pusilla Lindl.
Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer
Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer
Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas
Pabstiella recurviloba Toscano & Luer
Specklinia grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros
Specklinia subpicta (Schltr.) F.Barros
Stelis chlorantha Barb. Rodr.
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Das Pleurothallidinae amostradas (Tabela 1), nenhuma espécie tem ocorrência exclusiva
para Santa Catarina.

DISCUSSÃO
As 23 Pleurothallidinae amostradas compõe a flora de um dos maiores hotspots
mundiais, que são regiões com elevada biodiversidade, alto nível de endemismo e degradação
ambiental (MYERS et al., 2000). Historicamente, os hotspots de biodiversidade cobriam
aproximadamente 12% da superfície terrestre, entretanto, após a exploração dos recursos,
especialmente pelos desmatamentos, durante gerações, reduziram estas áreas a apenas 1,4%
(MYERS et al., 2000; BROOKS et al., 2002). Como resultado da perda destes habitats, muitas
espécies endêmicas podem estar extintas ou estão sob intensa ameaça (BROOKS et al., 2002).
A contínua pressão antrópica nos remanescentes florestais no Planalto Sul Catarinense,
pelo uso exploratório de recursos madeireiros (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e
espécies associadas, especialmente as Myrtaceae e Lauraceae), gera vulnerabilidade das
sinúsias de Orchidaceae epifíticas. Neste sentido, destaca-se as espécies endêmicas que
possuem distribuição limitada, aumentando o risco de ameaça a extinção.
As orquídeas compõem um dos grupos vegetais mais vulneráveis, mais que qualquer
outra família de plantas (GALE et al., 2018). De acordo com CITES (2018) (Convention on the
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 27 Fauna - CITES), todas as
Orchidaceae estão sob algum interesse de conservação segundo a Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres.
As principais ameaças às Orchidaceae estão associadas a destruição do habitat,
extrativismo realizado de forma irregular e insustentável. Além disso, segundo estudos recentes
acredita-se que as orquídeas sejam particularmente vulneráveis aos efeitos das mudanças
ambientais globais (FAY; CHASE, 2009; SWARTS; DIXON, 2009; GALE et al., 2018).

CONCLUSÃO
A Floresta Ombrófila Mista, do Planalto Sul Catarinense, é um importante ecossistema
da Mata Atlântica para a conservação in situ das Pleurothallidinae endêmicas. Por ser uma
ecorregião rica em espécies endêmicas faz-se necessário a criação de políticas que estimulem a
manutenção da biodiversidade.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi adaptar uma metodologia de obtenção de cortes morfoanatomicos
para sua aplicação em sementes. Foram utilizadas de sementes de Zanthoxylu rhoifolium Lam.
fixadas e incluídas em polietilenoglicol 1500 (PEG). Os cortes foram realizados em micrótomo
com auxilio de glicerina e adesivo plástico, o material resultante foi exposto aos métodos de
lavagem, retirada do adesivo e aplicação na lamina. Os corantes utilizados foram: Azul de
toluidina/fucsina básica; Lugol; Sudam III e Cloreto férrico. Os resultados confirmaram as
características morfoanatomicas da semente e os tecidos reagiram positivamente à aplicação de
Azul de toluidina e Lugol. Conclui-se que a metodologia pode ser realizada para sementes de
Zanthoxylum rhoifolium.
Palavras-chave: histologia, secções anatômicas, Zanthoxylum rhoifolium

POLYETHYLENEGLYCOL 1500: AN ALTERNATIVE FOR MORPHANATOMIC
ANALYSIS OF SEEDS?

ABSTRACT
The objective of our research was to adapt a methodology of obtaining morphoanatomic slides
for its application in seeds. Seeds of Zanthoxylu rhoifolium Lam. were fixed and included in
polyethylene glycol 1500 (PEG). The cuts were performed on a microtome with glycerin and
plastic adhesive, the resulting material was exposed to the washing, adhesive removal and
application in the sheet. The dyes used were: Toluidine Blue; Lugol; Sudam III and Ferric
Chloride. The results confirmed the morphoanatomic characteristics of the seed and the tissues
reacted positively to the application of Toluidine Blue and Lugol. We concluded that the
methodology can be performed in Zanthoxylum rhoifolium seeds.
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Keywords: Histology, Anatomical sections, Zanthoxylum rhoifolium

INTRODUÇÃO
A histologia de sementes configura como uma importante fonte de conhecimento sobre
as características morfoanatômicas (CUTLER et al., 2008). As aplicações permitem descobrir
desde causas de dormência até quantificar lipo-proteinas de sementes, entre outras aplicações
(SILVA et al., 2015; SANTOS et al., 2018)
Para realização de secções histológicas, alguns materiais biológicos devem ser expostos
aos processos de fixação, infiltração e inclusão para conservar a estrutura original dos tecidos.
Os materiais usualmente utilizados para inclusão são a parafina e kit metacrílico histológico
(CORTEZ et al., 2015).
A espécie arbórea Zanthoxylum rhoifolium Lam. (Rutaceae) arbórea ocorrente em varias
formações vegetacionais do Brasil (CARVALHO, 2003). Suas sementes possuem um
tegumento rígido e espesso (SILVA e PAOLI, 2000) que é usualmente seccionado utilizando
de inclusão em parafina ou resina metacrílica.
A demanda por metodologias alternativas para obtenção de cortes histológicos em
sementes procura diminuir a onerosidade da realização da analise, bem como propiciar a
obtenção material de boa qualidade em menos tempo.
O objetivo da pesquisa foi adaptar uma metodologia de obtenção de cortes
morfoanatômicos para sua aplicação em sementes de Zanthoxylum rhoifolium Lam.

METODOLOGIA
As sementes de Zanthoxylu rhoifolium Lam foram coletadas no município de Dois
Vizinhos, Paraná, em área natural. Foram utilizadas de sementes inteiras, estas foram fixadas
em FAA 70% e colocadas em copos plásticos contendo de PEG (polietilenoglicol 1500) líquido
10%%. O material permaneceu em estufa de ventilação, com adição diária de 10% de PEG,
finalizando em solução concentrada (100%).
Após a solidificação, o material foi lapidado em blocos, estes colados em suporte da
madeira, para então serem realizadas as secções em micrótomo com navalhas de aço (Leica SM
2010R). Os cortes foram fixados utilizando de cola plástica e glicerina para não ocorrer a
desestruturação das secções, sendo que a espessura variou de 5 a 7 µm. O material resultante
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foi lavado com agua destilada, e colocado água sanitária e água acética por 45 segundos com
subsequente lavagem em série alcoólicas crescentes (10% até 100%) e então foram acomodados
em laminas com adesivo de gelatina glicerinada de Haupt. Para a separação do adesivo, foi
utilizada de solução de álcool 100% com acetato de butila (1:1), e posteriormente em acetato
100%. As lâminas foram acondicionadas em papel filtro com adição de entellan e lamínula,
tornando-as prontas para observação por meio de microscópio.
Os cortes foram tratados utilizando: Azul de toluidina/fucsina básica (JUNQUEIRA e
CARNEIRO, 1990) para determinação de compostos fenólicos e mucilagem; Lugol
(JOHANSEN, 1940), para detectar a presença de amido; Sudam III (KRAUS e ARDUIN, 1997)
para lipídeos, cutina e suberina e Cloreto férrico (JOHANSEN, 1940) para compostos fenólicos.
A observação das laminas foram realizadas em fotomicroscópio (modelo Leica 2500)
com o sistema ZEISS, acoplado a uma câmera digital (modelo Leica ICC50 HD) e um
microcomputador.

RESULTADOS
As análises histoquímicas demonstraram a constituição anatômica de Z. rhoifolium,
formada por tegumento, endosperma e embrião (Figura 1).
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Figura 1 - Histoquímica de sementes de Zanthoxylum rhoifolium realizadas através inclusão em
Polietilenoglicol 5000; A. B. C, (4x, 10x e 40x) Cortes histológicos corados com Azul de
toluidina; D, E, F (4x, 10x e 40x) – Cortes corados com Lugol.

Fonte: Produção do próprio autor, 2018.
Legenda: emb =embrião, end=endosperma, tgm = tégmen, tst = testa
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As estruturas anatômicas principais da sementes puderam ser observadas através deste
método, como embrião (Figura 1 – A), endosperma (Figura 1 – A, E), tégmen (Figura 1 – A,
B, C, D) e testa (Figura 1 – E).
O azul de toluidina nas porções internas da sementes indicam a presença de celulose nas
paredes celulares. O Corante Lugol demonstrou acúmulo de lipídeos nas margens do tégmen.
Os corantes Azul de toluidina e Lugol foram os que apresentaram melhor coloração para os
tecidos (Figura 1), entretanto Cloreto férrico e Sudam III não demonstraram coloração aparente.

DISCUSSÃO
Segundo as análises histológicas que a semente possui conteúdo de reserva do tipo lipoproteico, visto que o corante Lugol reagiu positivamente aos tecidos internos (cotilédone e
embrião). O azul de toluidina demonstrou a existência de celulose em algumas porções do
embrião, endosperma e nas paredes celulares da tegma. Assim, confirmou-se a descrição
histológica para a espécie segundo Silva e Paoli (2000)
Foi possível observar os tecidos internos da semente com nitidez, demonstrando que a
adoção do PEG pode ser realizada para análises morfoanatômicas. Recomenda-se que o método
seja adaptado para cada tipo de semente.
A adoção do PEG para a inclusão é utilizada principalmente na obtenção de secções
histológicas em casca e floemas (SOFFIATI e ANGYALOSSY-ALFONSO, 1999; BARBOSA
et al., 2010; BLAGITZ et al., 2017), e a adequação para a realização em sementes oferece
benefícios como diminuição do custo do teste e obtenção de resultados com relativa rapidez.

CONCLUSÃO
É possível realizar a inclusão de sementes de Zanthoxylum rhoifolium em
polietilenoglicol 1500 para a obtenção de cortes anatômicos.
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RESUMO
A família Asteraceae é uma das mais abundantes do Brasil e também da Floresta Ombrófila
Mista. Grande parte das plantas que compõem esta família ocorrem em florestas em estádio
inicial de sucessão, sendo predominantemente espécies pioneiras. O objetivo deste trabalho foi
realizar um levantamento da assembleia de plantas regenerantes da família Asteraceae em uma
fazenda silvícola. O estudo foi conduzido em uma fazenda silvícola, com plantios de Pinus
taeda L., localizada no município de Bocaina do Sul, região serrana de Santa Catarina. Para o
estudo foram avaliadas 36 parcelas de 6,25m², totalizando 225 m². Foram encontradas 16
espécies compondo a assembleia de Asteraceae, com maior proporção de plantas perenes.
Conyza canadenses (L.) Cronquist foi a única espécie exótica amostrada. Asteraceae pode ser
considerada uma importante família botânica e sua presença na regeneração natural de áreas
silvícolas demonstra o potencial da família na restauração de ambientes.
Palavras-chave: Baccharis, Conyza canadenses, reflorestamentos.
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POTENTIAL OF THE ASTERACEAE FAMILY IN THE NATURAL
REGENERATION OF SILVICULTURAL FARMS IN THE ARAUCARIA FOREST

ABSTRACT
The Asteraceae family is one of the most abundant in Brazil and also of the Mixed
Ombrophilous Forest, most of its individuals occur in forests at the initial stage of succession,
being called pioneer species. This study aims to carry out an Asteraceae assembly inventory in
a silvicultural farm. The study was conducted in a silvicultural farm, with plantations of Pinus
taeda L., located in the municipality of Bocaina do Sul, mountain region of Santa Catarina. We
evaluate 36 demarcated plots of 6.25m² (2.5 x 2.5m), totaling 225 m². Sixteen species were
found in the assembly of Asteraceae, with highest proportion of perennial plants. Conyza
Canadensis (L.) Cronquist was the only exotic species sampled. Asteraceae can be considered
an important botanical family by their presence in the natural regeneration of silvicultural
environments and it shows the potential of this family in the environment restoration.
Keywords: Baccharis, Conyza canadenses, reforestation.
INTRODUÇÃO
Asteraceae é uma das famílias botânicas mais ricas no Brasil, compreendendo 290
gêneros e aproximadamente 2099 espécies, dos quais 70 gêneros são endêmicos e distribuídos
em 1378 espécies. Ao considerar o bioma Mata Atlântica, são listados 175 gêneros, distribuídos
em 927 espécies, sendo que neste domínio fitogeográfico ocorre um total de 404 espécies
endêmicas, as quais se distribuem em 19 gêneros (FLORA DO BRASIL 2020, 2019).
Especificamente para ambientes de Floresta Ombrófila Mista, esta família foi a que apresentou
maior número de espécies, para o estado de Santa Catarina, com gêneros bastante expressivos
como Baccharis L. (38 espécies), Mikania Wild. (19), Senecio L. (11), Vernonanthura H.Rob.
(10) e Piptocarpha R. Br. (oito), e com maior contribuição de espécies herbáceas ou arbustivas
(IFFSC, 2012). Os caracteres que distinguem essa família são as inflorescências do tipo
capítulo, grão de pólen com superfícies ornamentadas, geralmente tricolpados, e compostos
químicos que funcionam contra a herbivoria (CRONQUIST, 1981; JUDD et al., 2009).
A regeneração natural da floresta permite que ambientes sejam restaurados após
distúrbios (Áreas de Cascalheiras, Mineração, Preservação Permanente, Reservas legais, etc.),
que por sua vez asseguram o cumprimento das leis e a certificação florestal. Dada à importância
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da preservação e do uso racional dos recursos naturais visando a sustentabilidade do
crescimento econômico (SARTORI e BACHA, 2007), empresas e produtores silvícolas
necessitam ajustar-se a legislação vigente, onde medidas de adequação ambiental e restauração
florestal precisam ser adotadas (REIS et al., 2007; FERREIRA et al., 2013; SCARIOT et al.,
2014; STEDILLE et al., 2018a; STEDILLE et al., 2018b).
Espécies desta família ocorrem preferencialmente em ambientes abertos e bordas de
fragmentos, onde, em muitos casos, são classificadas como espécies do grupo ecológico
pioneiro (BARROSO e BUENO, 2002). Em ambientes em restauração a presença de
Asteraceae pode ser considerada um elemento estruturador, principalmente pela característica
de rápida germinação de sementes e estabelecimento das plantas (FERREIRA et al., 2001). Tal
fato gera uma elevada densidade de indivíduos e desenvolve um micro-habitat favorável a
chegada de novos elementos que geram diversidade de plantas e de animais no ambiente a ser
restaurado, e consequentemente avanço sucessional, aumento em número de espécies e
biomassa (CHAMI, 2008; RUSCHEL et al., 2009; DALLABRIDA et al., 2019).
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento da regeneração natural da
assembleia de plantas da família Asteraceae em uma fazenda silvícola após a retirada de
plantios de Pinus taeda L.

METODOLOGIA
O estudo foi conduzido em uma Fazenda silvícola com plantios do gênero Pinus L. A
área de estudo, de propriedade da empresa Klabin S/A, está localizada no município de Bocaina
do Sul, região Serrana de Santa Catarina, cujas coordenadas centrais são 49º 59’ 34,10” W e
27º 41’ 35,39” S. O tipo de solo predominante no local é Cambissolo Húmico alumínico léptico
com relevo ondulado e suave ondulado. Quanto ao histórico da fazenda, o primeiro ciclo
produtivo e corte raso foi realizado em 1993 e o segundo em 2010, com posterior preparo do
solo e plantio de Pinus taeda. A cobertura vegetal existente na área antes do primeiro plantio
não foi possível determinar.
Na fazenda foram amostradas três diferentes áreas (A1, A2 e A3) e em cada um desses
locais foram alocadas de maneira sistemática 12 parcelas de 6,25m² (2,5 x 2,5m), com
espaçamento entre elas de 50 metros. O levantamento florístico da assembleia de Asteraceae
foi realizado durante o período do verão, com avaliações entre os meses de dezembro 2011 a
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maio de 2012, seguindo o método de coleta de plantas descrito por Fidalgo e Bononi (1984),
priorizando coletas de plantas com estruturas reprodutivas.
Os espécimes coletados foram numerados, herborizados e posteriormente identificados
com o auxílio de bibliografias específicas. O nome científico das plantas foi atualizado
conforme as informações do banco de dados eletrônico da Lista de Espécies da Flora do Brasil
(FLORA DO BRASIL 2020, 2019). Posteriormente, as espécies foram classificadas quanto ao
ciclo de vida anual ou perene, e quanto à origem exótica ou nativa, seguindo-se as informações
da Flora Ilustrada Catarinense, publicada no período de 1965-2011 e da Lista de espécies da
Flora do Brasil 2020 (2019). Todo material botânico foi depositado no Herbário LUSC
(Herbário Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina), Centro de Ciências
Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC).

RESULTADOS
Dos 742 indivíduos encontrados foram identificadas 16 espécies pertencentes a
assembleia de Asteraceae (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação de espécies por local em um levantamento da assembleia de Asteraceae em
uma fazenda silvícola, município de Bocaina do Sul, Santa Catarina. Ni : número de indivíduos.
Espécie
A1
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
x
Baccharis crispa Spreng.
x
Baccharis selloi Baker
x
Baccharis uncinella DC.
x
Baccharis erioclada DC.
x
Baccharis intermixta Gardner
x
Baccharis sp1
x
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.
x
Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob.
Hatschbachiella tweedieana (Hook. & Arn.) R.M.King
x
& H.Rob.
Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.)
x
Cabrera

A2
x
x

x

x
x
x
x
x

A3 Ni Ciclo de vida
x 156
perene
x
17
perene
3
perene
26
perene
x
15
perene
2
perene
1
perene
x
10
anual
x
37
anual
x 251
anual
2
perene
x

183

perene

1

anual
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Gamochaeta spp
x
x
12
Sonchus asper (L.) Hill
x
x
x
19
perene
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.
x
x
7
perene
Das plantas identificadas, e acordo com Lista de Espécies da Flora do Brasil a maior
parte das espécies tiveram origem nativa e ciclo de vida perene. Conyza canadenses foi a única
espécie exótica encontrada.

DISCUSSÃO
A família Asteraceae tem participação expressiva confirmada, em meio à diversificada
composição florística da submata da Floresta Ombrófila Mista, juntamente com outras famílias
como Myrtaceae, Lauraceae, Fabaceae, Solanaceae e Euphorbiaceae, de acordo com os
levantamentos de Reitz e Klein (1966). Assim como os resultados do IFFSC (2012), o presente
estudo mostra uma participação expressiva do gênero Baccharis, apresentando maior número
de espécies.
Os resultados encontrados apontam para uma elevada densidade da assembleia de
Asteraceae, cerca de 3,3 indivíduos por m². A elevada densidade contribui para formação de
um ambiente propício para o estabelecimento de espécies mais exigentes em condições
ambientais, além de proteger o solo contra erosão (REIS et al., 2007).
A maior porção da abundância foi de plantas com ciclo de vida perene (58,1%),
seguido por plantas com ciclo de vida anual (41,9%). Pode-se considerar ambas formas de vida
importantes para a restauração de ambientes. As espécies anuais contribuem de maneira efetiva
para a formação de uma camada de biomassa e consequentemente formação de uma superfície
do solo (horizonte A) mais rica em nutrientes. Já as plantas perenes acabam favorecendo o
estabelecimento de um micro-habitat mais sombreado, o que favorece a chegada de novas
espécies, geralmente de estádio sucessional mais avançado.
Esta família foi apontada como detentora de elevada abundância em um estudo
desenvolvido em área degradada sob recuperação, localizado a jusante da Usina Hidrelétrica de
Camargos em Minas Gerais (FERREIRA et al., 2010). Espécies de Asteraceae foram
encontrados em ambientes em restauração, no entanto, estes não foram plantados, nem
encontradas em levantamento em fragmentos próximos. Por serem transportados pelo vento,
seus propágulos acabam colonizando novos ambientes, o que auxilia muito no estabelecimento
de novos indivíduos. Esse resultado corrobora com estudos de Maciel et al. (2008), em que os
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autores avaliam a composição florística da comunidade infestante no município de Assis, no
estado de São Paulo, e verificaram ser a família Asteraceae entre as de maior número de
espécies, juntamente com a família Poaceae.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Asteraceae pode ser considerada uma importante família botânica por estar presente de
forma abundante na regeneração natural de fazendas silvícolas, o que demonstra o potencial
desta família na restauração de ambientes.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi comparar a probabilidade de ocorrência de germinação e
contaminação de esporos de duas espécies de fungos no sistema de cultivo in vitro na presença
e ausência de membrana de celulose. As espécies de fungos utilizadas foram Gigaspora
margarita e Rhizophagus clarus. Para cada espécie de fungo foram avaliados dois tratamentos
(presença ou ausência de membrana), em dois períodos de tempo (6 e 15 dias após a
inoculação). O experimento foi realizado em condições de laboratório na UFSC, em
Curitibanos- SC. A probabilidade de ocorrência de germinação e contaminação foi estimada
através de uma regressão logística. Observou-se que a variável tempo e tratamento não foram
significativos para avaliar a contaminação dos esporos, considerando um nível de 5% de
significância. Foi possível perceber que Rhizophagus clarus reduz em 83,39% as chances de
contaminação em relação ao Gigaspora margarita. Além disso, a chance do esporo germinar
na presença do Rhizophagus clarus em relação a Gigasporo margarita é de 99,27% . Notouse também uma redução de 99,35% das chances dos esporos germinarem sem uso de membrana.
Palavras-chave: Rhizophagus clarus, Gigaspora margarita, esporo
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POTENTIAL OF GERMINATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI IN
THE IN VITRO SYSTEM FOR PRODUTION OF INOCULANTS AND REDUCED
USE OF FERTILIZERS

ABSTRACT
The aim of this research was to compare the probability of occurring both spore germination
and contamination of spores from two fungal species in an in vitro culture system with or
without of cellulose membrane. This study was carried out in laboratory conditions at UFSC,
Curitibanos- SC. The probability of occuring either germination or contamination was estimate
through a logistic regression, which is, a model that allows estimating the probability associated
with the occurrence of a certain event. The species of fungi used were Gigaspora margarita
and Rhizophagus clarus. For each fungal species two treatments (presence or absence of
membrane) were evaluated, in two sampling times (6 and 15 days after inoculation). Neither
time nor treatment were significant to evaluate spore contamination, hence it was possible to
observe that Rhizophagus clarus reduces in 83,39% the chances of contamination in relation to
Gigaspora margarita. Regarding germination, it was observed 99,35% less spore germination
without the use of membrane, talking in account other variables. Furthermore, there is a 99,27%
reduction in the chance of Rhizophagus clarus germinate compared to Gigaspora margarita.
Keywords: Rhizophagus clarus, Gigaspora margarita, spore

INTRODUÇÃO
O alto uso de defensivos químicos pode-se acarretar na contaminação de reservatórios
de água e, do solo, entre outros, o que acarreta em improdutividade e aumentando os custos de
manutenção, diminuindo o potencial para a produtividade agrícola. Dessa maneira, tecnologias
que diminuem a quantidade de fertilizantes e insumos, assumem papel importantíssimo no
cenário de qualidade de vida e sustentabilidade agrícola.
Nesse sentido, um dos grupos de microrganismos com maior potencial de uso é o dos
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs). Eles aumentam a área radicular das plantas,
permitindo assim que as raízes percorrem o solo com maior facilidade e necessitem de menos
fertilizantes, simultaneamente proporcionando uma maior capacidade produtiva do solo e
aumento na produção agrícola (MILLER; JASTROW, 2002).
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A aplicação destes fungos tem potencial de uso tanto na agricultura como na engenharia
florestal, e é feita através da inoculação. Atualmente já existem técnicas para produção de
inoculantes a base de FMAs, utilizando plantas hospedeiras ou cultura de raízes. A produção
padrão é feita em substrato em vaso, porém existem também os sistemas de, hidroponia e in
vitro, com o intuito de obter um inoculante mais puro e livre de contaminações (SOUZA et al.,
2006).
No sistema de cultivo in vitro, a formulação de inoculantes a partir de FMAs consiste
no fungo cultivado em associação com raízes geneticamente transformadas em uma placa de
Petri contendo meio de cultura. Porém, consiste em uma tecnologia relativamente nova, que
necessita ser estudada. O sucesso do estabelecimento de uma boa cultura in vitro depende,
primordialmente, de bons índices de germinação dos esporos e baixa ocorrência de
contaminação. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a probabilidade de ocorrência de
germinação e contaminação de esporos de duas espécies de fungos no sistema de cultivo in
vitro na presença e ausência de membrana de celulose.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado em 2018 no laboratório de Microbiologia na Universidade
Federal de Santa Catarina, no município de Curitibanos, SC (Latitude: 27° 16' 60'' Sul,
Longitude: 50° 37' 7'' Oeste). As espécies de fungos utilizadas foram Gigaspora margarita e
Rhizophagus clarus. Para cada espécie de fungo, foram avaliados 2 tratamentos (presença ou
ausência de membrana), em dois períodos de tempo (6 e 15 dias após a inoculação).
Primeiramente, foi realizada a extração dos esporos através da técnica de peneiramento
seguido de centrifugação por gradiente de sacarose. Em seguida, foi realizada a desinfecção a
base de cloramina T e depois com sulfato de estreptomicina e gentamicina. Este procedimento
de desinfecção foi repetido e os esporos foram lavados com água destilada e esterilizada três
vezes. A desinfecção foi efetuada inteiramente dentro da câmara de fluxo laminar. Após a
desinfecção, os esporos foram introduzidos em placas de Petri com meio de cultivo MSR. Estas
placas foram transferidas para a câmara incubadora BOD, com temperatura de 28°C até a
germinação. A primeira avaliação foi realizada aos 6 dias após a inoculação, e a segunda aos
15 dias após a inoculação. As avaliações compreenderam na observação da germinação e
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contaminação dos esporos em cada placa. A análise estatística foi desenvolvida utilizando o
software estatístico R com a modelagem de Regressão Logística.

RESULTADOS
A Regressão Logística permite estimar a probabilidade associada a ocorrência de um
evento de interesse, germinação ou contaminação, para um conjunto de variáveis explicativas.
As variáveis explicativas analisadas neste trabalho foram: o tempo (após 6 dias e após 15 dias
a inoculação no laboratório), a espécie de fungo (Gigaspora margarita e Rhizophagus clarus)
e o tratamento (com membrana e sem membrana). Portanto, para verificar o impacto das
variáveis explicativas na probabilidade de ocorrência de um evento de interesse, obteve-se a
modelagem para a chance associada a ocorrência do evento (germinação e contaminação dos
esporos) definida por:
1

𝜋(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 1+𝑒 −(𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+𝛽3𝑥3) ,
onde π(x1,x2,x3) é a probabilidade de observar a ocorrência do evento de contaminação ou
germinação a partir da variável explicativa x1 tempo (x1=0 após 6 dias, x1=1 após 15 dias), x2
espécie de fungo (x2=0 Gigaspora margarita, x2=1 Rhizophagus clarus), x3 tratamento (x3=0
com membrana, x3=1 sem membrana) e os β’s são os coeficientes do modelo (PAULA, 2004).
Foi possível perceber através do modelo que a presença do fungo Rhizophagus clarus
reduz em 83,39% as chances de contaminação em comparação com o fungo Gigaspora
margarita. Além disso, houve uma redução de 99,35% das chance dos esporos germinarem sem
o uso da membrana em comparação ao uso da membrana. Contudo, observou-se também uma
redução de 99,27% na chance de germinação dos esporos de Rhizophagus clarus em
comparação com Gigaspora margarita. Com relação ao tempo, as chances dos esporos
germinarem aumentam 36 vezes a cada incremento na unidade de tempo.

DISCUSSÃO
As diferentes taxas de germinações entre as espécies e gêneros estão relacionadas com
o ambiente e onde os fungos foram isolados (CLARK, 1997). Como essas duas espécies de
fungos são adaptados a germinarem em solo, ou seja, em um ambiente com maior resistência,
neste trabalho, utilizou-se a membrana como propósito de auxiliar na germinação dos esporos,
melhorando a estabilidade do meio de cultivo para que os mesmos se desenvolvessem.
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A germinação média de Gigaspora margarita foi entre 58 e 87%. Oliveira; Souza (2012)
encontraram níveis de germinação semelhantes para Gigaspora margarita, de 82%. Para
Rhizophagus clarus notou-se uma melhor germinação após os 15 dias de inoculação, obtendo
uma média de 58% em placas sem membrana, enquanto que, placas com membrana
germinaram 67%. Em um trabalho realizado por Ronsani (2018), encontrou-se níveis de
germinação de 83% para Rhizophagus clarus, enquanto, Oliveira; Souza (2012) encontraram
níveis de 77,97 para Glomus clarus a mesma espécie. Desta maneira, percebe-se que os valores
observados no presente trabalho são convergentes com os de outros autores.
A germinação é a etapa crucial para a sobrevivência e a propagação da espécie
(SIQUEIRA, et al., 2010). Desta forma, a fase de germinação dos esporos pode ser afetada por
diversos fatores físicos, biológicos e químicos (GIOVANNETTI et al., 2010). As espécies de
FMA necessitam de uma determinada faixa de pH para a sua germinação, sendo que pode haver
variação entre espécies ou em isolados da mesma espécies. Foi observado em pH mais ácido
(5,5) uma maior porcentagem de germinação de Rhizophagus clarus (CELY, 2014). No entanto,
para outros autores, pode-se obter uma maior germinação dos esporos em pH neutro ou alcalino,
para espécies do gênero Glomus (HEPPER, 1984). Já o valor de pH 6,0 é ideal para a
germinação de espécies de Gigaspora (COSTA, et al., 2013). O presente estudo estabeleceu pH
6,0 para as duas espécies de fungos. É importante ressaltar que, independente da espécies de
FMA utilizada, cada uma delas pode apresentar uma adaptação as características do solo. Dessa
forma, fungos isolados de solos ácidos ou alcalinos necessitam de um pH de acordo com a
origem no crescimento in vitro (FORTIN et al., 2001; GIOVANNETTI et al., 2010).
Outro fator que influencia na germinação é a desinfecção dos esporos, ou seja, as
concentrações e tempo de exposição dos antibióticos e oxidantes. Com a utilização do
desinfetante hipoclorito de sódio em concentrações de 1% e exposto por 24 minutos resultou
em uma menor taxa de germinação, no entanto, com esta mesma concentração e exposto a pelo
menos 3 minutos, promoveu a descontaminação dos esporos (COLOZZI FILHO, et al., 1994).
Neste mesmo trabalho foi aplicado 6% de cloramina-T por 6 minutos, promovendo uma baixa
germinação dos esporos em 57%, no entanto, com o aumento nas concentrações e no tempo de
exposição reduziram as contaminações por fungos e bactérias.
Outro fator a ser considerado é o tipo de meio de cultivo. Os meios de cultura são
substâncias que fornecem nutrientes para o desenvolvimento e sobrevivência dos
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microrganismos, e são eles que vão auxiliar no processo de germinação e contaminação.
Segundo (FREITAS et al., 2014), que testou germinação e contaminação em diferentes meios
de cultura, o meio MSR apresentou 19,05% de germinação. Porém, observou-se que as hifas
pararam o crescimento logo após a germinação. No meio que possuía exsudados de raízes
obteve-se uma germinação de 11,54%, valor semelhante ao MSR (FREITAS et al., 2014).
Percebe-se, dessa maneira, que vários são os fatores que contribuem para a melhoria do
desenvolvimento dos FMA em cultivo e que merecem ser investigados em outros trabalhos.

CONCLUSÃO
Nas condições estudadas o fungo que apresentou menor probabilidade de contaminação
foi Rhizophagus clarus. A utilização da membrana foi fundamental para propiciar condições
mais favoráveis para a germinação. Observou-se também que Gigaspora margarita tem maior
potencial de germinação quando comparado a Rhizophagus clarus.
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RESUMO
A planta de lúpulo é bem conhecida em todo o mundo como matéria prima na indústria
cervejeira, as inflorescências têm grande interesse comercial devido principalmente às
glândulas de lupulina, polifenóis e alfa-ácidos presentes nos cones que são amplamente
utilizados para conservar e dar aroma e sabor característico para a cerveja. o presente trabalho
tem como objetivo verificar formas de formar as estacas para a produção de mudas.
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial sendo um
fator formado por dois comprimentos de estacas (um nó; dois nós); e outro fator formado por
quatro condições de folhas da estaca (0 folha; 0,5 folha; 1,0 folha; e 2,0 folhas), com sete
repetições de 11 estacas cada. Foram realizadas análises de pegamento de estacas aos 45 dias
após a instalação. O tamanho de 2 nós promoveu um maior pegamento, bem como a falta de
folhas promoveu um menor eficiência de desenvolvimento das mudas
Palavras-chave: Humulus lupulus L., reprodução assexuada, enraizamento

PROPAGATION OF HOP BY STEM CUTTINGS

ABSTRACT
The hop plant is well known throughout the world as a raw material in the brewing industry,
the inflorescences have great commercial interest mainly due to the lupulin glands, polyphenols
and alpha acids present in the cones which are widely used to preserve and give aroma and
flavor characteristic for beer. the present work has as objective to verify ways of forming the
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cuttings for the production of seedlings. The experimental design was a randomized block
design, in a factorial scheme consisting of two lengths of cuttings (one node, two nodes); and
another factor consisting of four leaf conditions (0 leaf, 0.5 leaf, 1.0 leaf, and 2.0 leaves), with
seven replicates of 11 cuttings each. Stake glue analyzes were performed 45 days after
installation. The size of 2 nodes promoted a greater glue, as well as the lack of leaves promoted
a lower seedling development efficiency
Keywords: Humulus lupulus L., asexual reproduction,rooting.

INTRODUÇÃO
O lúpulo (Humulus lupulus L.) é um ingrediente primário no aroma da cerveja, sendo o
mesmo pertencente à família Cannabaceae e integrante da ordem de Rosales (BREMER, 2003).
A planta é bem conhecida em todo o mundo, principalmente como matéria prima para a
indústria cervejeira. As inflorescências femininas, também conhecidas como cones, que são
amplamente utilizados para conservar, dar aroma e sabor característicos para a cerveja.
(ZANOLI; ZAVATTI, 2008).
O Brasil se destaca como um grande consumidor de cerveja, porém a produção dos
insumos necessários para fabricação da bebida ainda é baixa, fazendo com que o País seja
grande importador dessas matérias primas. Tornando a cultura do lúpulo em solo brasileiro
incipiente.
A propagação do lúpulo pode ser realizada vegetativamente ou por sementes, mas
devido ao fato de ser uma planta dioica possui alta heterogeneidade, sendo usualmente
propagada vegetativamente para plantios comerciais, e por semente voltada para os programas
de melhoramento (DENOMA, 2000).
Na propagação da parte aérea pode ser dar realizada por alporquia, mergulhia ou
estaquia, a partir da escolha de ramos jovens vigorosos. Na estaquia devem manter o substrato
úmido, em temperaturas em torno de 25°C (ROCHA,2005, GOMES et al.,2018).
O tamanho e forma da estaca é um fator crucial para o bom pegamento e
desenvolvimento das mudas, tendo em vista que a muda é um fator extremamente importante
na instalação da cultura, tendo em vista que falta informações para produtores sobre a cultura,
o presente trabalho tem como objetivo verificar formas de formar as estacas para a produção de
mudas.
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METODOLOGIA
O experimento foi instalado na estufa do setor de agricultura III do Instituto Federal
Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, localizado no Município de Santa Rosa do Sul – SC,
na latitude 29°05’44” S, longitude 49° 48’ 48” W e está a 15 metros acima do nível do mar.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial
sendo um fator formado por dois comprimentos de estacas (um nó; dois nós); e outro fator
formado por quatro condições de folhas da estaca (0 folha; 0,5 folha; 1,0 folha; e 2,0 folhas),
com sete repetições de 11 estacas cada.
As estacas foram obtidas de plantas matrizes de idades de um ano, na qual foram retirado
os ramos utilizados para realizar esse experimento, as estacas foram realizadas nas condições
de cada tratamento com auxilio de tesoura de poda, foram alocadas em tubetes contendo
substrato formado por 70% turfa e 30% de casca de arroz carbonizada.
Foram realizadas análises de pegamento de estacas aos 45 dias após a instalação, dados
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelos testes de Tukey
a 5% com auxílio do programa estatístico R (R code team,2017).

RESULTADOS
No experimento não apresentou interação entre os fatores analisados no experimento,
porém os fatores separados apresentaram diferenças significativa (Tabela 1 e Tabela 2).
Tabela 1- Taxa de pegamento de estaca de lúpulo em função da quantidade de folhas. IFC
Campus Santa Rosa do Sul, 2018.
Tratamento
Taxa média de pegamento de estacas*
0 FOLHA
5,8 b
0,5 FOLHA
20,1 a
1 FOLHA
14,9 ab
2 FOLHAS
20,8 a
*

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey em nível
de 5% de probabilidade.

Tabela 2- Taxa de pegamento de estaca de lúpulo em função do tamanho da estaca. IFC Campus
Santa Rosa do Sul, 2018.
Tratamento
Taxa média de pegamento de estacas*
1 NÓ
8,4 b
2 NÓS
22,4 a
*

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey em nível
de 5% de probabilidade.
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DISCUSSÃO
A ausência de folhas (Tabela 1) promoveu um menor sucesso no pegamento da estacas,
provavelmente a falta dessas folhas prejudicaram a fotossíntese acarretando numa ausência da
mesma o que provocou um menor produção de fotoassimilados pela planta, necessários para o
sucesso no enraizamento, além da ausência das folhas facilitarem o secamento das pontas da
estacas devido a menor área de evatranspiração, já que as folhas realizam as troca de agua com
ambiente.

CONCLUSÃO
O tamanho de maior de estaca promoveu um melhor pegamento das mudas.
A ausência de folhas provocou um menor sucesso no pegamento das mudas de lúpulo.
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RESUMO
Existe uma preocupação com a degradação do solo sob pastagem natural quando o manejo sob
pastejo bovino estabelece baixas ofertas de forragem. Nosso objetivo foi avaliar a qualidade
estrutural de um Cambissolo húmico sob pastejo bovino em pastagem natural. O estudo foi
realizado na estação experimental da Epagri de Lages-SC em 2018. Os tratamentos consistiram
em diferentes alturas da pastagem natural para entrada animal para pastejo em um sistema de
pastejo rotacionado com 40 % de severidade (12, 20, 28 e 36 cm). Após 3 anos de manejo
avaliamos algumas propriedades físicas do solo. O tratamento de 20 cm aumentou a densidade
do solo e diminuiu a porosidade total na camada de 0-5 cm em relação ao tratamento de 12 cm,
como também aumentou a densidade e diminuiu a porosidade total na camada 5-10 cm em
relação aos tratamentos 12, 28 e 36 cm. No entanto, a macro e bioporosidade não foram afetadas
pela altura de manejo. Independentemente da altura de manejo da pastagem natural, o pastejo
bovino não comprometeu a funcionalidade do solo.
Palavras chaves: pastejo bovino, degradação do solo, conservação do solo

STRUCTURAL QUALITY OF SOIL IN DIFFERENT HEIGHTS OF A NATURAL
PASTURE MANAGEMENT

ABSTRACT
There is concern about the degradation of the soil in a natural pasture when the management in
a cattle grazing establishes low forage offers. Our objective was to evaluate the structural
quality of a Haplumbrept in a natural pasture. The study was carried out at the Epagri de LagesSC experimental station in 2018. The treatments consisted of different heights of the natural
pasture for animal grazing in a rotational grazing system with 40% severity (12, 20, 28 and 36
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cm). After 3 years of management we evaluated some physical properties of the soil.The 20 cm
treatment increased soil density and decreased total porosity in the 0-5 cm layer over the 12 cm
treatment, but also increased the density and decreased the total porosity in the layer 5-10 cm
in relation to the treatments 12, 28 and 36 cm. However, macro and bioporosity were not
affected by management height. Regardless of the height of natural pasture management, cattle
grazing did not compromise soil functionality.
Keywords: cattle grazing, soil degradation, soil conservation

INTRODUÇÃO
As pastagens naturais de altitude no estado de santa Catarina cobrem extensas áreas,
apresentando uma elevada diversidade de espécies com potencial forrageiro (BOLDRINI et al.,
2009), o que faz a pecuária bovina extensiva a principal atividade econômica praticada neste
ecossistema natural e importante para a reprodução social dos agricultores (PINTO et al., 2016).
Existe, porém, uma preocupação com a degradação gradual destas pastagens naturais e da
qualidade do solo perante a intensificação de uso, que acaba comprometendo a viabilidade
econômica da atividade pecuária e as funções ecossistêmicas do solo.
O pastejo bovino em níveis moderados em pastagens naturais possui importância na
manutenção da vegetação campestre e no condicionamento de benefícios à qualidade do solo
pelo aumento de atividade do sistema radicular das plantas, deposição de fezes e consequente
aumento da atividade de organismos no solo (CARVALHO et al., 2018). No entanto, manejos
da pastagem que estabelecem baixas ofertas de forragem e altas taxas de lotação animal acabam
degradando a estrutura do solo pelo efeito direto do pastejo na compactação do solo oriunda do
pisoteio dos animais (OLIVEIRA et al., 2016). Desta maneira, o manejo da pastagem acaba
regulando a intensidade dos efeitos diretos e indiretos e consequentemente os benefícios ou
malefícios do pastejo na qualidade do solo.
A importância do correto manejo da pastagem natural, portanto, é notória para a
manutenção das funcionalidades do solo, mas ainda há carência de trabalhos que objetivem
avaliar a influência do manejo da pastagem na qualidade do solo e no desempenho das plantas
e dos animais neste ecossistema, o que acaba, de certa maneira, promovendo a intensificação
de uso dos campos naturais por parte dos agricultores. Assim, nosso objetivo foi avaliar a
qualidade estrutural do solo sob pastejo bovino em pastagem natural sob diferentes alturas de
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manejo da pastagem, com o intuito de gerar recomendações de manejo aos agricultores que
maximize o desempenho vegetal e animal nas pastagens e que ocorra conservação do solo.

METODOLOGIA
Nosso estudo foi realizado no município de Lages/SC na estação experimental da Epagri
no ano de 2018, sob um Cambissolo húmico e em um delineamento experimental de blocos ao
acaso com quatro tratamentos e quatro repetições, sendo os tratamentos diferenciados em
alturas de entrada animal para pastejo em um sistema de pastejo rotacionado com 40 % de
severidade de desfolha (12, 20, 28 e 36 cm), tendo como forrageira de referência o Capim
caninha (Andropogon lateralis), predominante na área de estudo. O tempo de pastejo é o mesmo
e em torno de 4 dias para cada tratamento, no entanto a diminuição da altura leva a uma maior
frequência de pastejo, elevando a taxa animal total utilizada. A porcentagem de areia, silte e
argila do solo até 20 cm de profundidade é de 32, 31 e 37 %, respectivamente.
O experimento já vem sendo manejado a 4 anos, e os pastejos realizados exclusivamente
durante os meses de outubro a maio, período de crescimento forrageiro. No mês de junho de
2018 realizamos avaliações de densidade e porosidade do solo, como segue abaixo:
Foram coletadas amostras de solo com estrutura preservada nas camadas 0-5, 5-10, 10-15 e 1520 cm nos locais de entre touceira do Capim Cainha (local de caminhamento dos animais), e
em dois pontos em cada unidade experimental, utilizando anéis de aço inox com 5 cm de altura
e 7,5 cm de diâmetro. As coletas foram realizadas em um mesmo dia em todo o experimento
com o intuito de padronizar a umidade do solo para a coleta. As amostras foram preparadas em
laboratório para determinação da densidade, porosidade e distribuição de poros de acordo com
metodologia descrita em EMBRAPA (2017).
Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste
de Tukey a 5 % de probabilidade de erro.

RESULTADOS
O tratamento de 20 cm apresentou uma maior densidade e menor porosidade total do
solo na camada 0-5 cm em comparação ao tratamento de 12 cm e maior densidade e menor
porosidade total que os tratamentos de 12, 28 e 36 cm na camada de 5-10 cm. A
microporosidade foi menor no tratamento 20 cm em comparação ao tratamento 36 cm nas
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camadas 5-10 e 15-20 cm. No entanto, a macroporosidade e a bioporosidade não foram afetadas
pela altura de manejo da pastagem.

Tabela 1: Densidade, porosidade e distribuição de poros no solo de acordo com a altura de
manejo de pastagem natural sob pastejo bovino
Tratamentos1
Camadas
12 cm
20 cm
28 cm
36 cm
CV (%)
(cm)
-3
Densidade do solo (Mg m )
0-5
1,15 B*
1,24 A
1,19 AB
1,17 AB
4,16
5 - 10
1,28 B
1,34 A
1,25 B
1,23 B
3,60
10 - 15
1,28 A
1,34 A
1,27 A
1,27 A
4,54
15 - 20
1,30 A
1,36 A
1,31 A
1,27 A
5,03
-3
Porosidade total (m³ m )
0-5
0,56 A
0,53 B
0,55 AB
0,55 AB
3,38
5 - 10
0,52 A
0,49 B
0,53 A
0,53 A
3,31
10 - 15
0,51 A
0,49 A
0,51 A
0,52 A
4,40
15 - 20
0,51 A
0,48 A
0,51 A
0,52 A
5,12
-3
Microporosidade (m³ m )
0-5
0,48 A
0,48 A
0,49 A
0,49 A
5,04
5 - 10
0,45 AB
0,44 B
0,46 AB
0,46 A
4,15
10 - 15
0,45 AB
0,43 A
0,45 AB
0,46 A
5,35
15 - 20
0,45 AB
0,42 B
0,45 AB
0,45 A
4,89
Macroporosidade (m³ m-3)
0-5
0,08 A
0,05 A
0,06 A
0,07 A
34,29
5 - 10
0,06 A
0,05 A
0,06 A
0,07 A
19,96
10 - 15
0,07 A
0,06 A
0,07 A
0,06 A
23,35
15 - 20
0,06 A
0,06 A
0,06 A
0,06 A
19,61
-3
Bioporosidade (m³ m )
0-5
0,04 A
0,03 A
0,03 A
0,03 A
44,00
5 - 10
0,03 A
0,03 A
0,04 A
0,03 A
34,15
10 - 15
0,04 A
0,04 A
0,04 A
0,03 A
31,55
15 - 20
0,03 A
0,04 A
0,03 A
0,04 A
30,64
1

As coletas foram realizadas durante um mesmo período no inverno de 2018.
*Médias seguidas por letras distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05)

DISCUSSÃO
A compactação do solo pelo pisoteio bovino ocorre pelo rearranjo das partículas do solo
quando pressionado pelo casco dos animais em pastejo, principalmente quando sob estado
plástico de umidade no solo. A pressão exercida pelo pisoteio se concentra na superfície do solo
(LANZANOVA et al., 2007) e aumenta com o deslocamento dos animais, pois, neste caso, a
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massa animal é distribuída em apenas duas ou três patas, diminuindo a área de contato com o
solo.
No tratamento de 20 cm, o maio nível de compactação, principalmente em relação ao
de 12 cm, está atrelado, possivelmente, à variabilidade espacial e natural da estrutura do solo,
e não oriunda do pisoteio, pois a frequência de pastejo em 20 cm é maior do que em 28 e 36 cm
mas menor do que em 12 cm. Mas, mesmo assim, a estrutura do solo não foi comprometida por
este tratamento visto que a macroporosidade e a bioporosidade não foram alteradas pelo
manejo, mantendo a funcionalidade do solo atrelada à aeração e movimentação de água
inalterada (RABOT et al., 2018). A diminuição da microporosidade pelo maior nível de
densidade do solo no tratamento de 20 cm, se deve à diminuição da classe de mesoporos no
solo, que são incluídos na microporosidade e tem seu volume diminuído com a compactação.
O Cambissolo húmico em estudo também possui um elevado grau de compactação
natural, devido às proporções semelhantes de areia, silte e argila, que acabam criando uma
estrutura altamente compacta, que, inclusive, pode limitar o crescimento das plantas sob baixo
conteúdo de água no solo (REICHERT et al., 2016), principalmente no tratamento de 20 cm
onde foi verificado o maior nível de compactação. No entanto, não consideramos um
comprometimento da estrutura do solo ocasionado pela altura de manejo da pastagem, pois na
pastagem natural as plantas já se encontram com o sistema radicular estabelecido e ocupando
um elevado volume de solo, e aproveitam os períodos do ano com umidade elevada para
promoverem o crescimento.
O solo em estudo possui uma elevada resistência à compactação devido ao elevado
conteúdo de matéria orgânica, e com a diminuição da altura de manejo da pastagem também
ocorre uma diminuição do número de touceiras de Capim caninha na pastagem nativa, o que
aumenta o espaço de entre touceiras nas áreas, que são os caminhos preferenciais para
caminhamento animal. Assim, o pastejo não comprometeu a qualidade do solo devido a elevada
resistência do solo a compactação e mesmo havendo um aumento da frequência de pastejo e
consequentemente da taxa de lotação animal total com a diminuição da altura de manejo, há
uma maior diluição da carga animal com a diminuição da altura de manejo.
Com alturas baixas de manejo, também ocorre um aumento da diversidade de espécies
na área (DIAS FILHO; FERREIRA, 2008), principalmente as de hábito de crescimento
prostrado via rizomas e estolões, os quais, inclusive, ocupam os poros de maior tamanho na
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superfície do solo e impedem seu rearranjo quando submetido à pressão dos cascos dos bovinos.
Desta maneira, independentemente da altura de manejo da pastagem natural, há uma elevada
resistência do solo a degradação e também uma elevada plasticidade do sistema para se adaptar
às mudanças no manejo, sem comprometer suas funções.

CONCLUSÃO
Independentemente da altura de manejo da pastagem natural, não houve
comprometimento da estrutura do solo. Desta maneira, a diminuição da altura de manejo pode
ser adotada com o intuito de aumentar a produção animal em pastagem natural, sem degradar o
solo.
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RESUMO
A Ilex paraguariensis St. Hil., Aquifoliaceae, (erva-mate) é uma planta arbórea de grande
importância socioeconômica, principalmente no Sul do Brasil, onde ocorre de forma nativa ou
cultivada. Objetivou-se com o trabalho determinar a qualidade sanitária das sementes de I.
paraguariensis. Foram utilizados dois lotes de sementes, de diferentes procedências: OC-15
(Otacílio Costa, 2015) e UR-15 (Urupema, 2015). Em cada lote, 200 sementes foram avaliadas
quanto a sementes predadas. Pelos resultados obtidos, o lote com maior ataque de insetos foi
de OC-15 seguido por UR-15. As sementes foram avaliadas visualmente com auxílio de
estereomicroscópio Stemi-305, com aumento de até seis vezes, e classificadas de acordo com
sua qualidade sanitária (predadas). Foram observados predação por insetos em ambos os lotes,
com 4,18% e 0,7%, respectivamente. Os insetos foram identificados como micro himenópteros
pertencentes à família Torymidae. Dentre as causas da baixa qualidade das sementes de I.
paraguariensis, a presença de sementes atacadas por inseto é uma das causas da baixa
qualidade.
Palavras-chave: Sementes, Predação, Ilex paraguariensis.

SANITARY QUALITY YERBA MATE SEEDS

ABSTRACT
Ilex paraguariensis St. Hil., Aquifoliaceae, is a tree plant of great socioeconomic importance,
mainly in the South of Brazil, where it occurs in a native or cultivated way. The objective of
this work was to determine the sanitary quality of the I. paraguariensis seeds. Two different
seed lots were used: OC-15 (Otacilio Costa, 2015) and UR-15 (Urupema, 2015). In each batch,
200 seeds were evaluated for predated seeds. From the results obtained, the batch with the
highest insect attack was OC-15 followed by UR-15. The seeds were visually evaluated using
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a Stemi-305 stereomicroscope, with an increase of up to six times, and classified according to
their sanitary quality (predated). Predation by insects was observed in both batches, with 4.18%
and 0.7%, respectively. The insects were identified as micro-hymenoptera of the Torymidae
family. Among the causes of the low quality of I. paraguariensis seeds, the presence of insectattacked seeds is one of the causes of low quality.
Keywords: Seeds, predation, Ilex paraguariensis.

INTRODUÇÃO
A Ilex paraguariensis St. Hil., Aquifoliaceae, (erva-mate) é uma planta arbórea de grande
importância socioeconômica, principalmente no Sul do Brasil, onde ocorre de forma nativa ou
cultivada. Em estado natural, a I. paraguariensis está localizada na Floresta Ombrófila Mista,
sendo a principal atividade econômica de muitos municípios desta área. Dentre os produtos
obtidos da I. paraguariensis, destacam-se o chimarrão, o tererê, o chá em saquinhos e a bebida
pronta para o consumo (BOZZETO, 1995; FOWLER; STURION, 2000; LORENZI; MATOS,
2002).
A produção de mudas de I. paraguariensis é comumente realizada por sementes
(CARVALHO, 2003; WENDLING, 2004), devido às vantagens associadas a este tipo de
multiplicação, como estruturas mais baratas em relação à propagação vegetativa. Quanto às
desvantagens, a baixa qualidade genética e fisiológica das sementes (STURION, 1988;
CUQUEL et al., 1994); germinação demorada, desuniforme (de 100 a 360 dias) e com baixo
percentual (em geral, inferior a 20%) (STURION, 1988; PRAT KRICUN, 1993; CUQUEL et
al., 1994; MENNA, 1995); ocorrência de plantas que produzem poucas sementes ou não
produzem, além de se promover a produção de mudas com características genéticas e
fenotípicas diferentes da planta matriz (WENDLING; BRONDANI, 2014).
Apesar dos problemas relacionados à germinação de sementes de I. paraguariensis serem
descritos como devido à presença de dormência (MELLO, 1980; MALAVASI, 1988;
FERREIRA et al., 1991; MEDEIROS, 1998; GRIGOLETTI JÚNIOR et al., 1999; HEUSER,
1999; FOWLER; STURION, 2000; MEDEIROS, 2001; DOLCE et al., 2010), outros fatores de
forma geral, podem causar o baixo percentual de germinação de sementes, como a presença de
pragas e doenças.
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Os relatos relacionados à presença de insetos em sementes de I. paraguariensis são
escassos, porém ZANON (1988) identificou sementes com danos por insetos.
Objetivou-se determinar a qualidade sanitária das sementes de I. paraguariensis.

METODOLOGIA
Foram utilizados dois lotes de sementes de I. paraguariensis, de árvores nativas, obtidas
de no mínimo cinco matrizes, com distância mínima de 5 (cinco) metros e máxima de 500
(quinhentos) metros, colhidos em diferentes locais e/ou ano:
OC-15: coletadas em 2015, no município de Otacílio Costa, SC, que possui clima quente
e temperado. A classificação do clima é Cfb, segundo Köppen e Geiger. A temperatura média
anual é 16.3 °C, com pluviosidade média anual de 1519 mm e altitude de 871 m (CLIMATE,
2016).
UR-15: coletadas em 2015, no município de Urupema, SC, onde o clima é quente e
temperado, e segundo Köppen e Geiger, classificado como Cfb. A temperatura média anual é
14.1 °C, com média anual de pluviosidade de 1634 mm e a altitude de 1324 m (CLIMATE,
2016).
Foram coletados frutos maduros, com coloração roxa escura, cor 2,5/1 F: 5Y, de acordo
com a Tabela de Munsell. As sementes foram extraídas, em peneira e água corrente, e
beneficiadas manualmente para retirada das impurezas.
Para cada lote, 200 sementes, divididas em quatro repetições, foram imersas em água
durante 24 h, para facilitar o corte longitudinal, que foi realizado com auxílio de bisturi e pinça.
As sementes foram avaliadas visualmente com auxílio de estereomicroscópio Stemi-305, com
aumento de até seis vezes, e classificadas de acordo com sua qualidade sanitária (predadas).
Os experimentos foram instalados em delineamento inteiramente casualizado (DIC).

RESULTADOS
Foram observados predação por insetos (Figura 1) em ambos os lotes OC-15 e UR-15,
com 4,18% e 0,7%, respectivamente. Os insetos foram identificados como micro himenópteros
pertencentes à família Torymidae (Figura 1).
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Figura 1: Sementes de I. paraguariensis classificada como predada.

Nas sementes predadas foi observado a presença de um orifício que pode ser
identificado visualmente (Figura 2).

Figura 2: Sementes de I. paraguariensis com sinais de predação.

DISCUSSÃO
Micro himenópteros pertencentes à família Torymidae se alimentam do endosperma e
embrião da semente, e após saem por um orifício, que pode ser identificado visualmente nas
sementes, conforme Figura 2.
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ZANON (1988), em sementes de I. paraguariensis da safra 1982, procedências São
Mateus do Sul-PR, Catanduvas-SC e Centenário-RS, verificou a presença de micro
himenóptero, não identificado, que broqueia as sementes, provocando um alto índice de
sementes danificadas, aproximadamente 50%, segundo o autor.
Pelos resultados obtidos, a baixa germinação relatada em sementes de I. paraguariensis
não está relacionada apenas à dormência das sementes, mas também ao ataque de insetos. Há
uma deficiência em pesquisas sobre o assunto, que pode ser melhor explanado.

CONCLUSÃO
Dentre as causas da baixa qualidade das sementes de I. paraguariensis, a presença de
sementes atacadas por inseto é uma das causas da baixa qualidade.
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RESUMO
As guabirobeiras destacam-se pelos frutos de coloração alaranjada, polpa abundante e sabor e
aroma característicos. Os frutos apresentam altos teores de vitamina C, sais minerais,
carotenoides e compostos fenólicos. O objetivo deste trabalho foi de avaliar o teor de vitamina
C presente em frutos de guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa Mart ex. O. Berg)
acessadas in situ em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, de modo a verificar seu
potencial antioxidante e a existência de variabilidade de acordo com o acesso e o local de coleta
dos frutos. O estudo abrangeu cinco municípios do RS, onde 28 indivíduos foram localizados
para coleta e quantificação do teor de vitamina C presente nos frutos. Os resultados obtidos
revelam valores expressivos de vitamina C para a totalidade dos frutos oriundos dos diferentes
acessos de guabirobeira avaliados. O teor médio encontrado foi de 497,93 mg/100g polpa -1.
Contudo, a amplitude dos teores, revela que houve diferenças significativas entre os acessos
avaliados, visto que os mesmos apresentaram variação de 252,32 a 931,81 ± 146,93 mg/100g
polpa-1. A totalidade dos frutos oriundos de guabirobeiras acessados in situ em diferentes
municípios do Rio Grande do Sul apresentam elevados teores de Vitamina C, indicando
excelente potencial antioxidante. Há variabilidade entre os teores encontrados nos frutos de
acordo com o acesso e o local avaliado.
Palavras-chave: frutífera nativa, guabiroba, ácido ascórbico
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CONTENT OF VITAMIN C IN FRUITS OF GUABIROBEIRAS FROM DIFFERENT
ACCESS

ABSTRACT
The guabirobeiras stand out for the fruits of orange coloration, abundant pulp and characteristic
flavor and aroma. The fruits have high levels of vitamin C, mineral salts, carotenoids and
phenolic compounds. The objective of this work was to evaluate the vitamin C content present
in fruits of guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa Mart ex. O. Berg) in situ in different
municipalities of Rio Grande do Sul, in order to verify its antioxidant potential and the existence
of variability according to the access and the place of collection of the fruits. The study
encompassed five municipalities in RS, where 28 individuals were located to collect and
quantify the vitamin C content present in fruits. The results obtained reveal expressive values
of vitamin C for the totality of fruits from the different accessions of guabirobeira evaluated.
The average content was 497.93 mg / 100g pulp-1. However, the amplitude of the contents
revealed that there were significant differences between the accessions evaluated, since they
had a variation of 252.32 to 931.81 ± 146.93 mg / 100g pulp-1. All the fruits from guabirobeiras,
accessed in situ in different municipalities of Rio Grande do Sul, have high levels of Vitamin
C, indicating excellent antioxidant potential. There is variability between the contents found in
the fruits according to the access and the evaluated place.
Keywords: native fruit, guabiroba, ascorbic acid

INTRODUÇÃO
No Brasil, apesar dos desmatamentos já ocorridos e das extensas áreas cultivadas com
monoculturas, ainda são encontradas manchas da Floresta Ombrófila Mista, pertencente à Mata
Atlântica. Nessas manchas, observa-se a ocorrência de uma ampla gama de espécies nativas da
família Myrtaceae. Dentre as diversas frutíferas nativas dessa família botânica, na Região Sul
do Brasil, destacam-se as do gênero Campomanesia, conhecidas popularmente como
guabirobeiras ou guabirobas. As guabirobeiras destacam-se pelos frutos de coloração alaranjada
e polpa abundante e suculenta, com sabor e aroma característicos. Os frutos apresentam altos
teores de vitamina C, sais minerais, carotenoides e compostos fenólicos, o que permite
considerá-los como alimento funcional (Santos et al., 2009). Além disso, tais substâncias
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apresentam efeito benéfico à saúde humana como agentes antioxidantes, atuando no mecanismo
de captura de radicais livres (Velioglu et al., 1998). Devido à sua ação antioxidante, alguns
autores sugerem que doenças causadas por reações oxidativas em sistemas biológicos podem
ser retardadas pela ingestão de compostos fenólicos encontrados naturalmente na dieta. Assim,
o consumo frequente de frutíferas com tais características, como no caso da guabiroba, seria
indicado (Simões et al., 2000; Santos et al., 2013).
O objetivo deste trabalho foi de avaliar o teor de ácido ascórbico (Vitamina C) presente
em frutos de guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa Mart ex. O. Berg) acessadas in situ
em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, de modo a verificar seu potencial antioxidante
e a existência de variabilidade de acordo com o acesso e local de coleta dos frutos.

METODOLOGIA
Em novembro de 2012, época da maturação dos frutos de C. xanthocarpa, após intensa
pesquisa para localização de plantas em diferentes regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul,
foram localizados, identificados e acessados 28 indivíduos de guabirobeira, distribuídos em
cinco municípios do Rio Grande do Sul: Passo Fundo (14), Mato Castelhano (5), Soledade (3),
Porto Alegre (4) e Viamão (2). Amostras de frutos maduros foram coletadas dos diferentes
indivíduos para a realização de avaliações do teor de ácido ascórbico. O critério utilizado para
a coleta dos frutos foi estabelecido observando-se a coloração predominante da casca. Desse
modo, considerou-se maduro o fruto que apresentava casca com coloração predominante
amarela/alaranjada, de acordo com metodologia proposta por Oliveira et al. (2011). Uma vez
que a coloração desejada era atingida, optou-se por coletar somente os frutos que atingiram a
maturação fisiológica e que se destacavam da planta mãe mediante o leve balançar dos ramos
das plantas acessadas. Para evitar danos nos frutos e garantir que os mesmos não entrassem em
contato direto com o solo, uma malha de sombreamento (Sombrite ®) foi estendida logo abaixo
da copa das árvores, facilitando o procedimento da coleta. Os frutos coletados foram
acondicionados em embalagens plásticas previamente identificadas e transportados em caixas
de isopor ao Laboratório do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e imediatamente avaliados e processados. Amostras aleatórias
em quadruplicata, compostas de 20 frutos por indivíduo acessado foram avaliadas, sendo os
frutos despolpados para que as amostras em quadruplicata fossem trituradas e homogeneizadas
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integralmente em homegeneizador do tipo Turrax modelo T50 Ika - Labstore, obtendo-se uma
amostra composta dos 20 frutos de cada repetição. Após homogeneização, o teor de ácido
ascórbico foi determinado de acordo com metodologia adaptada de Tereda et al. (1978). Os
valores encontrados foram expressos em mg de ácido ascórbico/100 g polpa.fruto -1:

Teor Vit. C = (Abs x 2,5 x 50 x 0,001 x 100) / Mam onde :
Abs. = absorbância (média de três leituras, obtida a partir da curva de calibração);
2,5 = fator de diluição da aliquotagem (1000 µL / 400 µL);
50 = fator de diluição da polpa no tubo Falcon (50 ml);
0,001 = fator de conversão de µg em mg;
100 = fator de correção p/ 100 g de polpa fresca, e
Mam = massa inicial da amostra
Os dados obtidos submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas
pelo Teste de Scott-Knott (α=0,05), através do pacote estatístico SASM-Agri (2001).

RESULTADOS
Os resultados obtidos revelaram valores expressivos de vitamina C para a totalidade dos
frutos oriundos dos diferentes acessos de guabirobeira avaliados. O teor médio encontrado foi
de 497,93 mg/100g polpa-1. Contudo, a amplitude dos teores, revela que houve diferenças
significativas entre os acessos avaliados, visto que os mesmos apresentaram variação de 252,32
a 931,81 ± 146,93 mg/100g polpa-1 (Tabela 1).
Tabela 1. Teor de vitamina C (mg de ácido ascórbico/100 g polpa -1) em acessos de C.
xanthocarpa coletados no estado do Rio Grande do Sul.
Acessos
PF-1
PF-2
PF-3
PF-4
PF-5

Vit. C
648,52 c
593,39 d
405,47 g
299,53 h
252,32 h
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Acessos

Vit. C

PF-6
PF-7
PF-13
PF-14
PF-21
PF-25
PF-27
PF-28
MC-15
MC-16

558,28 e
606,54 d
495,41 f
468,34 f
389,68 g
527,43 e
404,20 g
699,66 b
565,44 e
451,51 f

MC-17
MC-18
MC-26
SD-20
SD-24
POA-9
POA-10
Média
Mínimo
Máximo
D.P.

551,80 e
401,43 g
464,57 f
377,65 g
391,18 g
470,23 f
931,81 a
497,93
252,32
931,81
146,93

DISCUSSÃO
Em relação à magnitude dos valores encontrados, observa-se que independentemente do
acesso avaliado, os teores obtidos são superiores ao relatado por Santos et al. (2009), os quais
obtiveram teor de 233 ± 11 mg/100g polpa -1 para frutos de C. xanthocarpa coletados em Ponta
Grossa-PR. São ainda superiores aos obtidos por Vallilo et al. (2008) em frutos de C.
xanthocarpa (17,8 ± 0,1), C. phae (33) e C. adamantium (234) coletados em Assis-SP. A média
de 497,93 ± 146 mg/100g.polpa.fruto -1 encontrada nesse estudo é similar a relatada por Pereira
et al., (2012), em de C. xanthocarpa coletados em Pelotas-RS, com teor médio de 544 ± 0,69
mg/100g polpa-1. Os teores encontrados nesse estudo também superam os relatados por Lopes
(2009) em outras Myrtaceas, como a cerejeira do mato (56,59 mg/100g polpa -1), a pitanga
(54,86 mg/100g.polpa.fruto -1) e grumixameira (94,29 mg/100g polpa-1). Além disso,
independentemente do indivíduo e do local de procedência do mesmo, os resultados apresentam
magnitude superior a de outras frutíferas reconhecidas pelos altos teores de vitamina C, pois
são superiores aos encontrados por Lima et al., (2002) em cultivares de goiabeira cultivados

1148

em Petrolina-PE (64,70 a 209,88 ± 2,87 mg.100 g.polpa–1) e aos encontrados por Couto e
Canniatti-Brazaca (2010) avaliando os teores de diversas variedades cítricas como tangerina
poncã (32,47 ± 1,791 mg.100 mL–1 suco), tangerina murcote (21,47 ± 1,11 mg.100 mL–1 suco),
laranja-pera (62,50 ± 0,96 mg.100 mL–1 suco), laranja-lima (64,58 ± 0,46 mg.100 mL–1 suco),
laranja-natal (84,03 ± 3,18 mg.100 mL–1 suco), laranja-valência (78,47 ± 1,20 mg.100 mL–1
suco) e laranja-baia (80,03 ± 1,03 mg.100 mL–1 suco).
Assim como sugerido por Matsuura & Rolim (2002) para frutos de acerola, os resultados
obtidos indicam a possibilidade da adição de polpa e/ou suco de guabirobeira como agente
enriquecedor no processamento de numerosos sucos e néctares de frutos pobres em vitamina
C, como por exemplo, maçã, pêra, cereja, lima, abacaxi e pêssego. Nesse contexto, os resultados
obtidos para o teor de vitamina C no presente estudo, ratificam o relatado por Alves et al.,
(2013), de que as frutíferas do gênero Campomanesia apresentam valores elevados de vitamina
C e por tanto, apresentam ação antioxidante elevada.
CONCLUSÃO
Os frutos oriundos de indivíduos de guabirobeiras acessados in situ em diferentes
municípios do Rio Grande do Sul apresentam elevados teores de Vitamina C, indicando
excelente potencial antioxidante. Há variabilidade entre os teores encontrados nos frutos de
acordo com o indivíduo e o local avaliado.
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RESUMO
A devastação das áreas naturais de ocorrência e a atividade agropecuária, principalmente de
cultivos intensivos, têm acarretado intensa erosão genética em algumas espécies vegetais,
registrando-se perdas irreversíveis de germoplasma. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
coleção de germoplasma e a conservação ex situ de fruteiras naturalizadas e exóticas ainda
subutilizadas, de potencial para exploração econômica no Planalto Catarinense. Foram
visitados 20 agricultores e uma instituição estadual que sabidamente mantinham os recursos
genéticos, distribuídos em nove municípios do Planalto Catarinense e um da região norte do
Rio Grande do Sul. Em 2012, propágulos de macieiras, pereiras, marmeleiros e videiras foram
coletados e multiplicados pelos processos de estaquia e enxertias na Epagri Estação
Experimental de Lages. Na etapa seguinte, nos anos de 2013 e 2014, o material vegetal foi
estabelecido a campo em área do Centro de Educação Profissional Caetano Costa e viveiro de
mudas, nos municípios de São José do Cerrito e Urupema, SC, respectivamente, para
manutenção e multiplicação. A partir das coletas, foram registrados e multiplicados o total de
99 acessos, sendo de 40 variedades copa e uma variedade de porta-enxerto. A formação de uma
coleção de germoplasma de variedades frutíferas tradicionais podem auxiliar em maior
interação entre as atividades de conservação ex situ, realizadas pelas instituições, e conservação
on-farm pelos agricultores, constituindo em base para efetivar e desenhar melhores estratégias
de multiplicação e retorno dos recursos genéticos às propriedades familiares.
Palavras-chave: recursos genéticos vegetais, conservação ex situ, frutíferas temperadas.
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RECOGNITION, CHARACTERIZATION AND MAINTENANCE OF
GERMOPLASM OF NATURALIZED FRUITS IN SANTA CATARINA STATE

ABSTRACT
The devastation of the natural areas of occurrence and the agricultural activity, mainly of
intensive crops, has caused intense genetic erosion in some vegetal species, being irreversible
losses of germplasm. The objective of this work was to establish germplasm collection and the
ex situ conservation of naturalized and exotic fruit still underutilized, of potential for economic
exploration in the Plateau Catarinense. Twenty farmers and one state institution were known to
maintain the genetic resources distributed in nine municipalities of Plateau Catarinense and one
in the northern region of Rio Grande do Sul State. In 2012, apple, pear, quince, and grapevine
propagules were collected and multiplied by cutting and grafting processes in the Epagri
Experimental Station of Lages. In the next stage, in the years of 2013 and 2014, the plant
material was established in the field of the Caetano Costa Professional Education Center and
nursery of seedlings, in the municipalities of São José do Cerrito and Urupema, SC,
respectively, for maintenance and multiplication. From the collections, a total of 99 accessions
were recorded and multiplied, being 40 crown varieties and a variety of rootstocks. The
formation of a germplasm collection of traditional fruit varieties can help in a greater interaction
between the ex situ conservation activities carried out by the institutions and the on-farm
conservation by the farmers, providing a basis for effecting and designing better multiplication
and return strategies of the genetic resources to family properties.
Keywords: plant genetic resources, ex situ conservation, temperate fruit.

INTRODUÇÃO
No estado catarinense, a fruticultura é uma das atividades produtivas que mais contribui
à geração de renda de milhares de famílias rurais. Estima-se que o setor frutícola compreenda
mais de 4 mil estabelecimentos com cerca de 43 mil hectares de lavouras permanentes
produzindo mais de 1,2 milhão de toneladas de frutas no estado (FERRARI et al., 2018).
Além do consumo in natura das frutas e as diversas formas de uso das fruteiras nativas
e adaptadas, como polpas congeladas, sucos, doces, licores, sorvetes, remédios entre outras,
muitas espécies estão intimamente relacionadas ao trabalho cotidiano de diversas populações e
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comunidades da região, desempenhando papel como fonte de renda, uma vez que muitos
produtos regionais tradicionais utilizam-nas como matéria prima (SILVA JUNIOR et al., 2012).
Segundo Silva Junior et al. (2012) a devastação das áreas naturais de ocorrência e a
atividade agropecuária, principalmente de cultivos intensivos, têm acarretado intensa erosão
genética em algumas espécies, registrando-se perdas irreversíveis de germoplasma, sem que,
ao menos, se tenha conhecimento da sua existência .
A conservação de germoplasma de raças locais, cultivares domésticos e parentes
silvestres de espécies agronômicas tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas para a
conservação em longo prazo da variabilidade genética de espécies vegetais com a máxima
integridade genética e biológica possível (BAJAJ, 1995).
Projetos desenvolvidos pelo mundo e também no Brasil vêm confirmando que as
propriedades familiares são sistemas que conservam alta diversidade genética in situ on-farm
para cultivos tradicionais. Desta forma, para que os agricultores consigam manter esta
diversidade, diferentes estratégias são empregadas para conservar as sementes viáveis de um
ciclo agrícola para o outro não só para conservação genética, mas para a sobrevivência familiar
(TOMÁS, 2012). Deve-se ressaltar que, devido à condição de conservação em campo, algumas
fruteiras naturalizadas sofreram, ao longo dos anos, grandes perdas causadas por fenômenos
naturais e ataques de pragas e doenças.
Considerando que no Planalto Catarinense vem ocorrendo o desaparecimento de
espécies exóticas adaptadas, como macieiras, pereiras, marmeleiros e videiras, há necessidade
de medidas práticas visando a conservação e multiplicação desse e de outros recursos genéticos
de espécies frutíferas. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estabelecer e manter
material genético de quatro espécies de frutas naturalizadas procedentes de nove municípios de
Santa Catarina e um município do Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA
A coleta de material propagativo de variedades tradicionais ou crioulas de frutíferas foi
realizada em um município do Rio Grande do Sul: Antonio Prado; em nove municípios de Santa
Catarina: Ituporanga, Lages, Lontras, Painel, Pinheiro Preto, São Joaquim, São José do Cerrito,
Tangará, e Urupema. O estabelecimento da rede de contatos e parcerias com escritórios
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municipais da Epagri, IFSC Campus Urupema e Prefeitura Municipal de Urupema permitiu o
levantamento prévio de propriedades rurais detentoras dos recursos genéticos.
Durante o período de maio a setembro de 2012, foi coletado material propagativo de
quatro espécies frutíferas: macieira (Malus sp), pereira (Pyrus sp), marmeleiro (Chaenomeles
sp e Cydonia sp) e videira (Vitis sp). Nesse período foram visitados 20 agricultores e uma
instituição estadual, os propágulos de macieiras, pereiras, marmeleiros e videiras reunidos,
foram multiplicados pelos processos de estaquia e enxertias na Epagri Estação Experimental de
Lages.
Nos anos de 2013 e 2014, os materiais vegetais foram estabelecidos a campo; sendo o
transplante de mudas no VSAU realizado de setembro a novembro de 2013, no espaçamento
de 3 m entre linhas e 1 m entre plantas, abertura de berços de 30 x 30 x 40 cm, sendo utilizado
3kg de composto orgânico, 500 gramas de fosfato reativo, 50 gramas de ácido bórico por planta,
e colocado varetas de madeiras como tutor. No CEDUP o transplante ocorreu nos meses de
julho a setembro de 2014, no espaçamento de 3 m (entre fileiras) e 2 m (entre plantas), abertura
de berços de 30 x 30 x 40 cm, e adubação de 1,5 kg de composto orgânico.

RESULTADOS
Com exceção de parreirais antigos e ainda produtivos nos municípios de Pinheiro Preto
e Tangará, SC, os demais recursos genéticos coletados se apresentavam em declínio e
abandono. Em geral, as plantas frutíferas forneceram material propagativo de qualidade baixa,
o que limitou a multiplicação, especialmente na forma de estaquia; maior sucesso foi obtido por
meio da enxertia por garfagem e/ou borbulhia. Foram multiplicados 86 acessos, do total de 99
acessos coletados. Destes, 72 acessos se desenvolveram e estavam aptos a serem transplantados
a campo.
As mudas obtidas foram transferidas a campo em duas instituições públicas, sendo uma
municipal e outra estadual, que disponibilizaram área, mão de obra e insumos para implantação
e manutenção dos materiais vegetais. Assim, o germoplasma foi conservado em coleções do
CEDUP Caetano Costa do município de São José do Cerrito, SC e, incorporado ao viveiro da
Secretaria da Agricultura de Urupema (VSAU), SC, que já vem realizando resgate de frutas
naturalizadas para os produtores do município. O estabelecimento de local fixo para
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manutenção e produção de propágulos das frutíferas temperadas resgatadas é vantajoso na
economia de tempo e mão de obra para produção e distribuição de mudas.
No CEDUP foram implantados 66 acessos de quatro espécies frutíferas procedentes de
nove municípios de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul. No VSAU foram estabelecidas
três espécies com 33 acessos, procedentes de cinco municípios catarinenses (Tabela 1).
Tabela 1 – Variedades tradicionais de espécies frutíferas, quantidade de acessos, procedência
por município e número de produtores, quantidade de nome comum de variedade copa e porta
enxerto; em dois locais de estabelecimento.

CEDUP: Centro Educacional Caetano da Costa, VSAU: Viveiro de mudas da Secretaria da Agricultura de Urupema.

A maior quantidade e diversidade de recursos genéticos foi obtida com a videira (Tabela
1), sendo também com maior número de: municípios resgatados, quantidade de produtores
fornecedores e de maior diversidade de acessos. Em Urupema foram estabelecidos maior
número de acessos de maçãs e peras pelo interesse do município nessas espécies.
Para cada frutífera naturalizada estabelecida, foram catalogadas os nomes comuns e
levantadas a quantidade recuperada, sendo: macieiras: seis (avó da Gala, azeda, manteiga, natal,
pero doce e pero de maio); marmeleiros: duas (marmelo-japão, marmelo-amarelo); pereiras:
quatro (d’Água, pingola, redonda, pero figo); e videiras: 28 variedades copa (uva, branca, preta,
rosada, entre outras) e uma de porta-enxerto (para uva branca).

DISCUSSÃO
O resgate e conservação ex situ das fruteiras naturalizadas está contribuindo para a
multiplicação em campo, pois alguns acessos sofreram, ao longo dos anos, grandes perdas
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causadas por fenômenos naturais e ataques de insetos e doenças, fato que também foi
confirmado por Silva Junior et al. (2012) quando realizaram inventário do germoplasma
conservado ex situ de fruteiras nativas e naturalizadas no Nordeste da Bahia entre os anos de
2010 e 2012.
É importante destacar que, a preservação desses materiais não tem sido valorizada pelos
mais jovens do campo, sendo em tempo, enquanto persistirem agricultores conscientes da
riqueza e reconhecimento do valor das fruteiras naturalizadas, a pesquisa continuará a resgatar
e preservar esse patrimônio da flora do Planalto Catarinense. Conforme Marcon et al. (2009)
em levantamento de variedades crioulas de milho no Planalto Sul Catarinense, a média da idade
dos agricultores entrevistados estava acima de 65 anos. Além disso, foi registrado e amostrado
material vegetal de outras frutíferas, como ameixeiras e pessegueiros, em decorrência da
preocupação e observação, por parte dos agricultores, da necessidade de resgate, manutenção e
multiplicação dos recursos genéticos.
Conforme relato verbal de agricultores e técnicos do município de Urupema, o motivo
maior deste resgate está vinculado ao valor sentimental e associado aos sabores da infância. As
espécies conservadas poderão ainda ser utilizadas dentro de programas de melhoramento de
identificação das características genéticas, agronômicas e fitossanitárias para agregar às
cultivares comerciais genótipos e fenótipos desejáveis na produção econômica.

CONCLUSÃO
A conservação ex situ de germoplasma de fruteiras naturalizadas exóticas no Planalto
Sul Catarinense é limitada diante da disponibilidade de acessos e diversidade de espécies, sendo
necessárias ações para se evitar o abandono e declínio, e ainda promover a recuperação desses
recursos genéticos.
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RESUMO
Os morangos são frutos altamente perecíveis, tendo sua vida pós-colheita reduzida,
principalmente, pela incidência de podridões. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo
avaliar o efeito do óleo essencial de melaleuca na redução de podridão pós-colheita por Botrytis
cinerea em morangos cultivar San Andreas. O experimento foi conduzido durante a safra 2019,
com frutos provenientes de uma área de produção comercial orgânica localizada em Lages, SC,
e conduzido no Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita do Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC). Cada
tratamento foi constituído de oito repetições de 20 frutos. Foram avaliados os seguintes
tratamentos: controle, óleo essencial de melaleuca nas concentrações de 100 µL L-1, 500 µL L1

e 1.000 µL L-1, aplicados por fumigação durante 24 horas. Após aplicação dos tratamentos,

os frutos ficaram em condições ambiente (23±3ºC e UR de 80±2%) por 2 dias, onde foram
avaliadas incidência e severidade de podridão. O delineamento experimental utilizado foi
inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos
tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Na incidência e severidade de podridão,
avaliadas durante dois dias, houve diferença significativa, desde o momento da retirada dos
frutos da aplicação dos tratamentos, nas concentrações 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1,
em relação ao controle. O óleo essencial de melaleuca aplicado por fumigação nas
concentrações de 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1 reduziu a incidência e a severidade de
podridão por Botrytis cinerea.
Palavras-chave: mofo cinzento; Fragaria x ananassa; Melaleuca alternifolia.
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REDUCTION OF POSTHARVEST ROT OF STRAWBERRIES 'SAN ANDREAS'
WITH THE APPLICATION OF ESSENTIAL OIL OF MELALEUCA

ABSTRACT
Strawberries are highly perishable fruits, their post-harvest life reduced mainly by the incidence
of rot. The objective of this research was to evaluate the effect of melaleuca essential oil on the
reduction of postharvest rot by Botrytis cinerea in strawberries cultivar San Andreas. The
experiment was conducted during the 2019 harvest, with fruits from an organic commercial
production area located in Lages, SC, and conducted at the Laboratory of Postcolonial
Physiology and Technology of the Agroveterinary Sciences Center of the State University of
Santa Catarina (CAV/UDESC). Each treatment consisted of eight replicates of 20 fruits. The
following treatments were evaluated: control, essential oil of melaleuca at concentrations of
100 μL L-1, 500 μL L-1 and 1,000 μL L-1, applied by fumigation for 24 hours. After application
of the treatments, the fruits were at ambient conditions (23 ± 3ºC and 80 ± 2% RH) for 2 days,
where incidence and severity of rot were evaluated. The experimental design was completely
randomized. The data were submitted to analysis of variance and the means of the treatments
compared by the Tukey test (P < 0.05). In the incidence and severity of rot evaluated during
two days, there was a significant difference, from the moment of the fruit removal of the
treatments, at concentrations 100 μL L-1, 500 μL L-1 and 1.000 μL L-1, in relation to the control.
The essential oil of melaleuca applied by fumigation at concentrations of 100 μL L-1, 500 μL
L-1 and 1.000 μL L-1 reduced the incidence and severity of rot by Botrytis cinerea.
Keywords: gray mold; Fragaria x ananassa; Melaleuca alternifolia.

INTRODUÇÃO
Dentre as pequenas frutas, o morango é a principal deste grupo, sendo cultivado
principalmente por pequenos produtores rurais (ALVES, 2009). Um dos agravantes desta fruta
é a ocorrência de podridões pós-colheita, por conta de sua alta perecibilidade. Entre os
patógenos, destacam-se os fungos Botrytis cinerea (mofo cinzento), Rhizopus stolonifer
(podridão mole) e espécies de Colletotrichum (antracnose) (PARVEZ; WANI, 2018).
O fungo B. cinerea, é o principal patógeno que ocorre em pós-colheita em morangos.
Ele infecta o fruto através da flor e se desenvolve, geralmente, após a colheita, quando o fruto
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está maduro (DROBY; LICHTER, 2007), sendo mais severo em ambientes úmidos e frescos
(AGRIOS, 2005).
O manejo mais adequado do mofo cinzento é realizado por meio do uso de fungicidas
em pré-colheita, na floração (MAAS, 2004). No entanto, não há produtos registrados para o
controle de B. cinerea em pós-colheita, o que seria uma eficiente alternativa para evitar infecção
de frutos saudáveis durante o armazenamento e transporte, quando em contato com frutos
doentes (PARVEZ; WANI, 2018).
Contudo, há uma crescente preocupação e pressão dos consumidores para a redução do
uso de agroquímicos por conta dos possíveis efeitos nocivos ao meio ambiente, aos animais e
ao homem (ARREBOLA et al., 2010). Desta forma, entram os óleos essenciais como forma de
controle alternativo de doenças, no campo ou no período de armazenamento.
O uso de óleos essenciais tem se mostrado atraente, principalmente, devido à sua
volatilidade, possibilidade de aplicação por fumigação, produção de alimentos mais seguros,
ampla aceitação por parte dos consumidores, menos impacto ambiental e com propriedades
biodegradáveis. A aplicação de óleo essencial é um método atraente para o controle de doenças
pós-colheita, devido à sua bioatividade na fase de vapor, os tornando úteis como possíveis
fumegantes (ARREBOLA et al., 2010).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho será avaliar o efeito de óleo essencial de
melaleuca (Melaleuca alternifolia) aplicado por fumigação, em diferentes doses, sobre o
controle do mofo cinzento em morangos (Fragaria x ananassa) cultivar San Andreas.

METODOLOGIA
O experimento foi realizado com morangos (Fragaria x ananassa) orgânicos ‘San
Andreas’, na safra 2019, produzidos em uma área comercial localizada no município de Lages,
SC (27°46' W; 50°12' S; 930m de altitude).
Os frutos foram colhidos na maturidade comercial e, após a colheita, transportados ao
laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita do Centro de Ciências Agroveterinárias da
Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC). Por conseguinte, os frutos foram
padronizados por tamanho, cor, maturação e ausência de infecções visualmente aparentes e
separados por unidade amostral para aplicação dos tratamentos, constituídos de oito repetições
cada. O óleo essencial de melaleuca (Melaleuca alternifolia) foi aplicado em três
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concentrações: 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1. As concentrações foram aplicadas por
fumigação durante 24 horas e cada unidade amostral continha 20 frutos.
Após aplicado os tratamentos, os frutos ficaram em condições ambiente (23±3ºC e U.R.
de 80±2%) por 2 dias, onde foram avaliados quanto a incidência e severidade de podridão em:
0, 12, 24 e 36 horas após a aplicação.
A incidência de podridão por B. cinerea será determinada pelo número de frutos com
presença de sintoma de podridão causada pelo fungo em relação ao total de frutos analisados.
Os resultados serão expressos em porcentagem (%).
Onde: Incidência (%) = (na/nb)*100
a = nº frutos com podridão por Botrytis cinerea
b = nº total de frutos da amostra
O índice de severidade foi avaliado segundo uma escala de notas, onde: 1 = sem
incidência; 2 = até 25% do fruto com podridão; 3 = de 25-50%; 4 = de 50-75%; 5 = mais de
75% do fruto com podridão. A nota 4 foi considerada a nota descarte, ou seja, quando os frutos
estariam impróprios para a comercialização.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os valores em %
foram previamente transformados pela fórmula arco seno [(x+0,5)/100]1/2. Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), com o
auxílio do programa SAS (SAS Institute, 2002).

RESULTADOS
Na incidência e severidade de podridão, avaliadas durante dois dias, houve diferença
significativa, desde o momento da retirada dos frutos da aplicação dos tratamentos, nas
concentrações 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1, em relação ao controle (Tabela 1 e 2).
Em 0, 12 e 24 horas após aplicação dos tratamentos, a concentração de 1.000 µL L-1 não
apresentou incidência de podridão (Tabela 1). Apenas em 36 horas após aplicação do tratamento
houve incidência nesta concentração, porém foi 90% menor que no controle.
Após 36 horas da aplicação dos tratamentos, todas as concentrações testadas diferiram
estatisticamente do controle, sendo que os melhores resultados foram obtidos nas concentrações
de 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1 (Tabela 1).
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Tabela 1. Incidência (%) de podridão por Botrytis cinerea em morangos ‘San Andreas’ em
resposta a aplicação de óleo essencial de melaleuca (Melaleuca alternifolia) por fumigação
durante 24 horas nas concentrações de 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1 avaliada em 0,
12, 24 e 36 horas após aplicação dos tratamentos, permanecidos em condições ambiente
(23±3ºC e U.R. de 80±2%).
Incidência (%)
Tratamento
0h
12h
24h
36h
Controle
16,0 a
17,3 a
29,8 a
64,4 a
100 µL L-1
5,0 b
6,9 ab
17,5 b
41,3 b
500 µL L-1
0,0 b
0,0 b
0,8 c
9,4 c
1.000 µL L-1
0,0 b
0,0 b
0,0 c
4,2 c
CV (%)
115,85
119,72
70,24
38,46
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
Após 36 horas da aplicação dos tratamentos, a concentração de 100 µL L-1 obteve uma
redução na severidade de 25%, em relação ao controle (Tabela 2). Já as concentrações de 500
µL L-1 e 1.000 µL L-1 obtiveram uma redução na severidade de aproximadamente 60% e 65%,
respectivamente, após 36 horas da aplicação dos tratamentos (Tabela 2).
Tabela 2. Índice de severidade de podridão por Botrytis cinerea em morangos ‘San Andreas’
em resposta a aplicação de óleo essencial de melaleuca (Melaleuca alternifolia) por fumigação
durante 24 horas nas concentrações de 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1 avaliada em 0,
12, 24 e 36 horas após aplicação dos tratamentos, permanecidos em condições ambiente
(23±3ºC e U.R. de 80±2%).
Severidade
Tratamento
0h
12 h
24 h
36h
Controle
1,2 a
1,3 a
1,5 a
3,2 a
100 µL L-1
1,0 b
1,1 ab
1,3 ab
2,4 b
500 µL L-1
1,0 b
1,0 b
1,0 b
1,2 c
1.000 µL L-1
1,0 b
1,0 b
1,0 b
1,1 c
CV (%)
9,00
12,21
22,89
20,61
Índice de severidade: 1 = sem incidência; 2 = até 25% do fruto com podridão; 3 = de 25-50%;
4 = de 50-75%; 5 = mais de 75% do fruto com podridão.
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

DISCUSSÃO
Os resultados apresentados mostram que, até na menor concentração utilizada, houve
redução da incidência e severidade de podridão por Botrytis cinerea. Tais achados demonstram
que o óleo essencial de melaleuca aplicado por fumigação tem potencial para utilização na
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redução de podridão pós-colheita causada por este patógeno.
O óleo essencial de melaleuca, é rico em terpinen-4-ol, dando ao óleo propriedades
antifúngicas e antibacterianas (RUSSELL; SOUTHWELL, 2002). Tais mecanismos de ação
estão associados a perda da integridade e função da membrana, com a consequente incapacidade
de manter a homeostase, perda de material intracelular e inibição da respiração nos
microrganismos expostos ao óleo (CARSON et al., 2006).
Diversos estudos vêm sendo realizados com a utilização de óleos essenciais de plantas
como método de controle de doenças, tendo efeitos positivos. O vapor dos óleos essenciais de
cravo (Syzygium aromaticum) e mostarda (Brassica nigra) mostrou-se eficiente in vitro e in
vivo contra B. cinerea em morangos (AGUILAR-GONZÁLEZ et al., 2015). A atividade
inibitória pode ser atribuída aos principais compostos identificados nestes óleos, o eugenol
(cravo) e o alil isotiocianato (mostarda).

CONCLUSÃO
O óleo essencial de melaleuca (Melaleuca alternifolia) aplicado por fumigação nas
concentrações de 100 µL L-1, 500 µL L-1 e 1.000 µL L-1 reduz a incidência e a severidade de
podridão por Botrytis cinerea.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi descrever a composição florística e a classificação ecológica das
espécies ocorrentes na regeneração natural, em um sub-bosque de bracatingal (Mimosa
scabrella Benth. - Fabaceae), como forma de avaliar o potencial facilitador desta espécie no
avanço da sucessão florestal. A população de M. scabrella está inserida em remanescente de
Floresta Ombrófila Mista Montana (FOM), localizado no Parque Municipal Natural do
município de Lages (SC) (PARNAMUL). Foram amostrados todos os indivíduos com altura ≥
10 cm ocorrentes na regeneração natural, pelo método de parcelas fixas, em duas unidades
amostrais, com dimensões de 20x20 m, totalizando 800 m². As espécies foram identificadas e
classificadas quanto aos grupos ecológicos em pioneiras, secundárias iniciais e secundárias
tardias. Foram amostrados 1.807 indivíduos arbóreos, pertencentes a 61 espécies e 27 famílias.
A participação das espécies secundárias iniciais e tardias representaram mais da metade das
espécies registradas, indicando o avanço da sucessão.
Palavras-chave: Bracatingal. Espécie facilitadora. Sucessão florestal.

NATURAL REGENERATION IN SUB-FOREST OF Mimosa scabrella Benth. IN
LAGES MUNICIPAL PARK

ABSTRACT
The present project was described as a floristic species and a natural regeneration species, in a
sub-forest of bracatingal (Mimosa scabrella Benth. - Fabaceae). The population of M. scabrella
is inserted in a remnant of the Araucaria Forest (FOM), located in the Natural Municipal Park
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of the municipality of Lages (SC) (PARNAMUL). All individuals with height ≥ 10 cm
occurring in the natural regeneration were sampled by the fixed plot method, in two sample
units, with dimensions of 20x20 m, totaling 800 m². The species were identified and classified
as ecological groups in pioneers, early secondary and late secondary. A total of 1,807 arboreal
individuals belonging to 61 species and 27 families were sampled. The participation of early
and late secondary species accounted for more than half of the recorded species, indicating the
progression of succession.
Keywords: Bracatingal. Facilitating species. Forest succession.

INTRODUÇÃO
A maior parte das florestas de domínio atlântico, incluindo a Floresta Ombrófila Mista
(FOM), foi intensamente perturbada e fragmentada para a instalação de práticas agrícolas e
pecuárias, reduzindo sua área original (SANTOS et al. 2018). Em Santa Catarina os fragmentos
de florestas secundárias de FOM, em estádio médio e avançado, compreendem apenas 24,4 %
de cobertura, sendo raríssimos os remanescentes de florestas primárias (SEVEGNANI et al.,
2013). Viani et al. (2010) ressaltam que aspectos relacionados a fragmentação da cobertura
florestal resultam na perda de biodiversidade, na extinção de muitas espécies, em processos
erosivos, redução da fertilidade dos solos e pode gerar, para as comunidades locais, impactos
socioeconômicos negativos.
A regeneração natural refere-se às fases iniciais de estabelecimento das plantas, onde
sua boa condição quantitativa e qualitativa possibilita a preservação, a conservação e a
formação de florestas, tanto para proteção integral como de uso sustentável (GAMA et al.
2003). Contudo, o processo de regeneração natural é influenciado por diversos mecanismos,
dentre os quais, destaca-se a limitação no recrutamento nas fases iniciais do ciclo de vida das
plantas (ALVES e METZGER, 2006), que estão sujeitas a predação, competição e fatores
edafoclimáticos.
A bracatinga (Mimosa scabrella Benth.), pertencente ao grupo ecológico das pioneiras,
ocorre principalmente em formações secundárias de clareiras naturais ou antrópicas das matas
primárias da FOM (KLEIN, 1981) e é uma importante facilitadora regeneração por melhorar as
condições de microclima e solo. Mimosa scabrella tem alta adaptabilidade a variadas condições
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edáficas (INOUE et al., 1984), assim como, tem elevado potencial para compor programas de
restauração ambiental (REIS e KAGEYAMA, 2003).
Assim, objetivou-se descrever a composição florística e a classificação ecológica das
espécies ocorrentes na regeneração natural em um sub-bosque de bracatingal (Mimosa
scabrella Benth.), como forma de avaliar o potencial facilitador desta espécie no avanço da
sucessão florestal.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em sub-bosque de uma população de Mimosa scabrella inserida
em um remanescente de Floresta Ombrófila Mista Montana, localizado no Parque Municipal
Natural do município de Lages (SC).
A vegetação arbustivo-arbórea regenerante no sub-bosque da populações de M.
scabrella foi avaliada utilizando-se o método de parcelas fixas, em duas unidades amostrais,
com dimensões de 20x20 m, totalizando 800 m². Foram amostrados todos os indivíduos com
altura ≥ 10 cm.
As espécies foram identificadas a campo, quando possível, e àquelas que não
identificadas tiveram material botânico coletado, para posterior identificação com especialistas
e literatura especializada. A classificação das espécies quanto aos grupos ecológicos foi
realizada através de consultas à trabalhos abrangendo florestas do domínio da Mata Atlântica,
e especialmente consultas à Flora Ilustrada Catarinense (REITZ, 1971), onde foi adotada a
nomenclatura proposta por Budowski (1965), sendo estas Pioneiras (P), secundárias iniciais
(Si) e secundárias tardias (St).

RESULTADOS
Foram amostrados 1.807 indivíduos arbóreos, pertencentes a 61 espécies e 27 famílias
(Tabela 1). Myrtaceae foi a família que mais contribuiu com a composição florística.
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Tabela 1. Relação das espécies arbóreas e grupos ecológicos amostrados no sub-bosque de
Mimosa scabrella Benth. localizado no Parque Municipal de Lages (SC).
Família
Annonaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Araucariaceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Canellaceae
Cannabaceae
Cardiopteridaceae
Cardiopteridaceae
Clethraceae
Elaeocarpaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Primulaceae
Primulaceae

Espécies
Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer
Ilex paraguariensis A.St.-Hil.
Ilex brevicuspis Reissek.
Ilex theezans Mart. ex Reissek
Ilex dumosa Reissek
Ilex microdonta Reissek
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme
Jacaranda puberula Cham.
Cinnamodendron dinisii Schwanke
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Citronella paniculata (Mart.) Howard.
Citronella gongonha (Mart.) R.A.Howard
Clethra scabra Pers.
Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Inga lentiscifolia Benth.
Nectandra lanceolata Nees
Ocotea pulchella (Rich.) Nees
Ocotea puberula (Rich.) Nees
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez
Miconia hyemalis A.St.-Hil. & Naudin
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela fissilis Vell
Myrcia splendens (Sw.) DC.
Myrtaceae sp3.
Myrcia hatschbachii D. Legrand.
Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.
Campomanesia xanthocarpa Berg
Myrcia laruotteana Cambesse
Calyptranthes concinna DC.
Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg
Eugenia pluriflora DC.
Myrciaria sp1
Myrcia palustris DC.
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.
Myrsine parvula (Mez) Otegui

GE
ST
PIO
ST
SI
ST
ST
PIO
PIO
PIO
SI
PIO
PIO
SI
ST
PIO
ST
SI
PIO
SI
SI
PIO
ST
SI
SI
ST
NI
SI
PIO
SI
NI
SI
SI
SI
SI
ST
ST
SI
NI
PIO
SI
SI
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Família
Primulaceae
Proteaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rutaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Styracaceae

Espécies
Myrsine umbellata Mart.
Roupala montana Aubl.
Rhamnus sphaerosperma Sw.
Prunus myrtifolia (L.) Urb
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Casearia decandra Jacq.
Casearia obliqua Spreng.
Casearia sp.
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler
Matayba elaeagnoides Radlk.
Cupania vernalis Cambess.
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.
Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk..
Solanum variabile Mart.
Solanaceae sp1
Solanum mauritianum Scop.
Solanum sanctaecatharinae Dunal.
Solanum lacerdae Dusén
Solanum sp1
Styrax leprosus Hook. & Arn.

GE
PIO
ST
SI
SI
PIO
ST
ST
PIO
SI
ST
SI
SI
ST
PIO
NI
PIO
SI
PIO
NI
SI

A participação das espécies secundárias iniciais e tardias representaram mais da metade
das espécies registradas, com 39,4% e 24,6%, respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribuição dos grupos ecológicos das espécies encontradas no estrato regenerante
em sub-bosque de Mimosa scabrella Benth. localizado no Parque Municipal de Lages (SC).
PIO: Pioneiras; SI: Secundárias iniciais; ST: Secundárias tardias.

DISCUSSÃO
A elevada riqueza de Myrtaceae na composição florística é um padrão frequentemente
observado na FOM (GOMES et al. 2017). Lucas e Bünger (2015) citam que a Floresta Atlântica
é considerada centro de diversidade desta família.
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A redução da participação de espécies pioneiras no componente regenerativo da área
estudada indica o desenvolvimento do processo sucessional, onde as espécies pioneiras são
gradativamente substituídas por espécies secundárias (TABARELLI e MANTOVANI, 1999).
Além disso, é importante dizer que o bracatingal, formado por uma das espécies pioneiras com
excepcional potencial nucleador, está proporcionando o enriquecimento florístico da área.
Conforme Almeida (2016), as espécies pioneiras possuem um bom desenvolvimento horizontal
da copa, proporcionando precocemente o sombreamento e recobrimento do solo. Neste sentido,
a presença de populações de bracatinga, recobrindo áreas perturbadas, atuam diretamente na
facilitação do processo sucessional, melhorando as condições edafoclimáticas da área,
propiciando um ambiente mais favorável para o estabelecimento de espécies mais exigentes,
pertencentes aos grupos sucessionais secundários. Entretanto, é importante ressaltar que este
processo estará condicionado à presença de fragmentos remanescentes presentes no contexto
desta paisagem.

CONCLUSÃO
A participação das espécies secundárias iniciais e tardias representaram mais da metade
das espécies registradas, indicando o avanço da sucessão. O bracatingal é um importante agente
nucleador, pois contribuiu na melhoria das condições edafoclimáticas, além de atuar como
abrigo e fonte de alimento para fauna associada, facilitando o avanço da sucessão.
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RESUMO
Para o estudo das relações entre as propriedades estruturais do solo e sua qualidade funcional,
é importante o conhecimento das características intrínsecas de cada solo, relacionadas
principalmente à textura. O objetivo foi avaliar a relação entre propriedades físicas de um
Cambiossolo húmico atreladas a aeração e movimentação de água no solo. Foi utilizado um
banco de dados de amostras indeformadas de solo coletadas em pastagem natural. Observamos
uma diminuição da porosidade total, macroporosidade, bioporosidade e também da
microporosidade com o aumento da densidade do solo e uma quantidade baixa de macroporos
independentemente da densidade do solo. A condutividade hidráulica saturada do solo não
apresentou relação significativa com a densidade do solo e bioporosidade, mas apresentou uma
relação linear decrescente com a diminuição da macroporosidade do solo, sendo a
macroporosidade de 0,10 m3 m-3 relacionada com densidade do solo de 1,05 Mg m-3 e
condutividade hidráulica de 8 mm h-1. O Cambissolo húmico avaliado possui naturalmente uma
baixa macroporosidade, o que dificulta a movimentação de gases e de água no solo.
Palavras chaves: qualidade do solo, aeração do solo, água no solo.

RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL PROPERTIES AND FUNCTIONAL
PARAMETERS OF A HAPLUMBREPT IN A NATURAL PASTURE

ABSTRACT
For the study of the relationships between the structural properties of the soil and its functional
quality, it is important to know the intrinsic characteristics of each soil, related mainly to
texture. The objective was to evaluate the relationship between physical properties of a
Haplumbrept coupled to air-filled porosity and water movement in the soil. A database of
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undisturbed soil samples collected in natural pasture was used. We observed a decrease in total
porosity, macroporosity, bioporosity and also microporosity with increasing soil density and a
low amount of macropores regardless of soil density. The saturated hydraulic conductivity of
the soil had no significant relationship with soil density and bioporosity, but presented a linear
decreasing relationship with the decrease of soil macroporosity, with macroporosity of 0.10 m3
m-3 related to soil density of 1.05 Mg m-3 and hydraulic conductivity of 8 mm h-1. The evaluated
Haplumbrept naturally has a low macroporosity, which makes it difficult to move gases and
water in the soil.
Keywords: Soil quality, aeration porosity, soil water

INTRODUÇÃO
Para o estudo da qualidade física dos solos é importante a avaliação das características
e propriedades atreladas à funcionalidade do solo e seus serviços ecossistêmicos, como aeração
e movimentação de água no perfil do solo, os quais são determinados pela densidade,
porosidade, distribuição e continuidade de poros no solo, sendo a densidade do solo um
indicador de qualidade comumente utilizado para avaliação de sistemas de manejo na qualidade
do solo. No entanto, é necessário o entendimento destas relações para cada tipo de solo, pois
dependentemente da distribuição granulométrica, mineralogia e conteúdo de matéria orgânica,
o processo de compactação do solo se relaciona das mais distintas maneiras com as
propriedades funcionais do solo.
Em solos argilosos, nos quais se concentra a maior parte dos estudos sobre compactação
e sua relação com a estrutura do solo, o processo de compactação decorre do rearranjo das
partículas do solo, com diminuição do volume dos macroporos e incremento no volume dos
microporos, o que leva à uma limitação de aeração, aumento na retenção de água e diminuição
da disponibilidade de água às plantas (REICHERT et al., 2016). Já para solos com textura média
ou franca, principalmente com quantidades semelhantes de areia, silte e argila, ocorre um
elevado empacotamento das partículas do solo e uma acomodação da fração silte entre as
frações areia e argila (FORSYTHE, 1975), o que resulta em uma estrutura natural com baixa
presença de macroporos e um elevado volume de mesoporos, os quais são incluídos na
microporosidade. Assim, a relação da compactação com a distribuição de poros no solo pode
ser diferente em solos de textura média comparativamente à solos argilosos.
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A relação das propriedades físicas do solo com a movimentação de água, ocorre
fundamentalmente, em função da quantidade, continuidade e estabilidade de poros de maior
tamanho (macroporos) (MESQUITA; MORAES, 2004), o que de fato é verificado em solos em
que ocorre constante revolvimento e presença de culturas anuais com baixa presença de raízes
no solo. No entanto, nossa hipótese é que em solos não revolvidos e não mobilizados
mecanicamente e em que há elevada presença de raízes no perfil do solo, como em uma
pastagem natural, não há uma elevada relação entre a estrutura, principalmente atrelada a
distribuição de poros, com a movimentação de água, visto a obstrução de água pelo sistema
radicular das plantas. Nosso objetivo foi avaliar a relação de propriedades físicas de um
Cambissolo húmico sob pastagem natural atreladas à aeração e movimentação de água no solo.

METODOLOGIA
Utilizamos amostras de solo com estrutura preservada para geração das relações das
propriedades físicas do solo. As amostras são oriundas de um banco de dados de um projeto
vinculado à avaliação da qualidade estrutural do solo sob pastejo bovino em pastagem natural,
junto à Epagri em Lages-SC. As amostras foram coletadas com anéis de aço inox com 5 cm de
altura e 7,5 cm de diâmetro nas camadas de 0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 cm de profundidade. A
quantidade de areia, silte e argila do solo até 20 cm de profundidade é de respectivamente 32,
31 e 37 %, caracterizando uma textura franco argilosa.
Para densidade, porosidade total e distribuição de poros do solo, as amostras foram
preparadas em laboratório, saturadas com água, submetidas à tensão em mesa de tensão para
determinação da bioporosidade e macroporosidade e secas em estufa a 105 ºC para
determinação da densidade do solo. A porosidade total foi determinada pelo método da
densidade de partículas (2,63 Mg m-3), como segue em EMBRAPA (2017).
Para avaliação da movimentação de água no solo foi avaliada a condutividade hidráulica
saturada do solo. Para isso, foram colocados sobre anéis (7,5 cm de diâmetro e 5 cm de altura)
em cada amostra e então saturadas com água. Os sobre anéis foram necessários para colocar
uma coluna de água, de 4 cm, nas amostras, e quantificado em função do tempo o volume de
água percolado pela amostra.
Para densidade e distribuição de poros foram utilizadas no total 968 amostras de solo e
para condutividade hidráulica saturada 200 amostras. Os dados foram submetidos à análise de
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normalidade e realizadas regressões lineares entre as propriedades físicas, com p<0,01. Para
condutividade hidráulica saturada foi necessário utilizar a escala log para normalização dos
dados.

RESULTADOS
A densidade do solo possui uma relação direta com a porosidade total devido ao método
de determinação desta porosidade, que foi pela densidade de partículas, e por este fato não foi
gerada uma regressão para esta relação, visto que seu coeficiente de determinação (R²) será
sempre igual a 1. A macroporosidade e a bioporosidade diminuíram com o incremento da
densidade do solo, o que também foi verificado para a microporosidade (Figura 1). E a
macroporosidade de 0,10 m3 m-3, considerada como limite para a aeração do solo, se relacionou
com densidade do solo de 1,05 Mg m-3.
Para condutividade hidráulica saturada do solo não uma houve relação significativa com
a densidade e a bioporosidade do solo. No entanto, houve uma relação significativa entre a
condutividade hidráulica saturada e a macroporosidade do solo, porém com baixo coeficiente
de determinação (R² = 0,10). E a macroporosidade limitante de 0,10 m3 m-3 se relacionou com
uma condutividade hidráulica saturada de 8 mm h-1.
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Figura 1: Relação entre a densidade do solo e distribuição de poros por tamanho e da macroporosidade com
a condutividade hidráulica saturada de um Cambissolo húmico sob pastagem natural. Ds: Densidade do
olo; Mac: Macroporosidade; Bio: Bioporosidade: Mic: Microporosidade; ksat: Condutividade hidráulica
saturada. n: 968 para Mac, Bio e Mic. n: 200 para Ksat. p < 0,01
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DISCUSSÃO
A relação entre a densidade e a macro e bioporosidade é notória, com uma diminuição
do volume dos poros de maior tamanho em função do adensamento ou da compactação do solo,
porém com um coeficiente de determinação baixo (R²), visto que para mesmos valores de
densidade existe uma variação grande de volume ocupado por macro e bioporos em função da
variabilidade espacial da quantidade de raízes no perfil do solo, presentes principalmente na
bioporosidade. Neste sentido, o R² não é um parâmetro importante, visto que o objetivo com a
regressão é apenas verificar a tendência do comportamento dos poros de maior tamanho com o
aumento da densidade do solo, e não predizer o volume destes poros.
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A baixa presença natural de macroporos para este Cambissolo húmico avaliado, mesmo
sob baixos níveis de densidade, se deve à acomodação das partículas de silte entre as partículas
de areia e argila, resultando em um arranjo tetraedral com baixo volume de poros maiores que
50 µm (macroporos) e alta presença de poros de tamanho intermediário. Assim, para este solo,
um volume de aeração de 0,10 m3 m-3 considerado limitante (XU et al., 1992), pode não
representar restrições para difusão de gases, visto que a classe de mesoporos, incluída dentro
da microporosidade, pode contribuir para a aeração do solo. Os mesoporos tem seu volume
diminuído em função do adensamento do solo, o que explica a diminuição da microporosidade
em função do aumento da densidade do solo.
A condutividade hidráulica saturada do solo não apresentou relação com densidade e
bioporosidade devido a obstrução dos poros de maior tamanho por raízes, que são abundantes
em quantidade e diversidade em uma pastagem natural. No entanto, a regressão significativa da
condutividade hidráulica saturada com a macroporosidade, mesmo que com baixo coeficiente
de determinação, representa a importância desta classe de poros para a funcionalidade do solo
atrelada a movimentação de água, a qual é reduzida com o adensamento ou compactação do
solo. E o volume de macroporos limitante de 0,10 m3 m-3 se relacionou com uma condutividade
hidráulica saturada de 8 mm h-1, a qual é característica do Cambissolo húmico avaliado e se
assemelha a de 6,6 mm h-1 quantificada por BERTOL et al, (2015) com simulador chuva em
um Cambissolo húmico.
A baixa condutividade hidráulica saturada do solo, que representa a infiltração de água
do solo sob estado saturado, é naturalmente baixa devido ao baixo volume de macroporos do
solo oriundo do arranjo das partículas deste Cambissolo húmico com textura franco argilosa.
Assim, existe um elevado potencial de erosão destes solos toda vez que a intensidade da chuva
supera a infiltração de água do solo, o que torna importante o conhecimento do impacto dos
sistemas de manejo na qualidade deste solo e em suas funções, cujas relações são intrínsecas
para cada tipo de solo.

CONCLUSÃO
O Cambissolo húmico com textura franco argilosa possui naturalmente uma baixa
macroporosidade, o que dificulta a movimentação de gases e de água no solo. E devido a
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elevada presença de raízes, não há uma relação direta entre bioporosidade e condutividade
hidráulica saturada do solo.
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RESUMO
A guabirobeira é uma frutífera nativa com grande potencialidade de utilização. Seus frutos são
adequados tanto ao consumo in natura, como à utilização industrial. O objetivo deste trabalho
foi de avaliar o rendimento de polpa existente em frutos de guabirobeiras (Campomanesia
xanthocarpa Mart ex. O. Berg) acessadas in situ em diferentes municípios do Rio Grande do
Sul (RS), verificando sua variabilidade e aptidão para processamento e uso. O estudo abrangeu
cinco municípios do RS, onde 28 indivíduos foram localizados para coleta e quantificação do
rendimento de polpa, casca e sementes dos frutos. Os resultados obtidos demonstram que para
o rendimento de polpa houve variação de 57,96 a 75,76 ± 5,45% entre os frutos dos indivíduos
avaliados. A média de rendimento de polpa encontrada foi de 67,94%. A variação encontrada
para o percentual de casca de frutos foi de 17,09 a 35,40 ± 5,25%, com média de 21,21%,
enquanto a variação para o percentual de sementes nos frutos foi de 1,41 a 7,99%, com média
de 4,79%. Conclui-se que existe variabilidade no rendimento de polpa dos frutos de
guabirobeiras acessadas in situ em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, contudo os
valores observados nos frutos da totalidade dos indivíduos avaliados, confirma a aptidão da
espécie para processamento de polpa e sucos.
Palavras-chave: frutífera nativa, guabiroba, agroindústria

PULP YIELD IN FRUITS OF GUABIROBEIRAS AND APTITUDE FOR
PROCESSING USE

ABSTRACT
Guabirobeira is a native fruit with great potential of use. Its fruits are suitable for both in natura
consumption and industrial use. The objective of this work was to evaluate the pulp yield in
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fruits of guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa Mart ex. O. Berg), which were accessed in
situ in different municipalities of Rio Grande do Sul (RS), verifying its variability and
suitability for processing and use. The study covered five municipalities in RS, where 28
individuals were located to collect and quantify the yield of fruit pulp, peel and seeds. The
results show that for the pulp yield there was variation from 57.96 to 75.76 ± 5.45% among the
evaluated fruits. The average pulp yield was 67.94%. The variation found for the percentage of
fruit peel was from 17.09 to 35.40 ± 5.25%, with a mean of 21.21%, while the variation for the
percentage of seeds in the fruits was from 1.41 to 7 .99%, with an average of 4.79%. It was
concluded that there is variability in the pulp yield of guabirobeiras fruits in situ in different
municipalities of Rio Grande do Sul, however the values observed in the fruits of the totality of
the evaluated individuals confirm the aptitude of the species for pulp and juice processing.
Keywords: native fruit, guabiroba, agroindustry

INTRODUÇÃO
A flora brasileira, por ser altamente diversificada, proporciona ao país posição de
destaque em relação à diversidade de espécies nativas com potencial de utilização tecnológica.
Apesar disso, muitas espécies ainda permanecem desconhecidas, embora possuam potencial
para se tornarem competitivas com as demais espécies já tradicionalmente cultivadas e
utilizadas (Giulietti et al., 2005). Nesse contexto, as frutas nativas do Brasil, em especial as
ocorrentes na região Sul do Brasil, podem apresentar importância socioeconômica acentuada,
principalmente em nichos de mercados ávidos por novidades. Além da utilização para consumo
in natura, a demanda por frutos nativos tem sido crescente na agroindústria, uma vez que esses
são destinados para a elaboração de sucos, geleias, doces e licores. A produção oriunda de
frutíferas nativas também tem despertado interesse na indústria farmacêutica e cosmética, para
fins da extração de óleos essenciais e substâncias antioxidantes (Pereira et al., 2012). Esses
fatores têm contribuído fortemente para a agregação de valor desses frutos, além de possibilitar
diversificação e aumento de renda para o pequeno produtor rural.
A presença de muitas espécies frutíferas nativas com valor alimentício e nutricional é
indiscutível, uma vez que vários estudos comprovam a ação antioxidante e funcional das
mesmas, algumas já exploradas comercialmente, como a goiabeira (Psidium guajava L.), a
jabuticabeira (Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg) e a pitangueira (Eugenia uniflora L.).
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Contudo, para que se possa contribuir para a conservação efetiva dessas frutíferas, em especial
as representadas pelas diversas Myrtaceas ocorrentes na região Sul do Brasil, é necessário que
se realizem estudos de caracterização e avaliação do potencial do uso de sua produção, de modo
que sensibilizem a população para sua preservação (Heiden & Iganci, 2009). Dentre as diversas
frutíferas nativas da família Myrtaceae, ocorrentes na Região Sul do Brasil, as do gênero
Campomanesia, conhecidas popularmente como guabiroba, destacam-se pelo interessante
potencial para cultivo comercial. Dentre as características agronômicas desejáveis, destacamse a produção expressiva, os elevados teores de açúcares e a baixa acidez dos frutos (Santos et
al., 2009). A presença de substâncias pécticas em teores significativos favorece a utilização da
polpa para a elaboração de doces caseiros. Contudo, pouco se conhece sobre o rendimento de
polpa desses frutos, bem como sobre a variabilidade observada em plantas conservadas in situ.
O objetivo deste trabalho foi de avaliar o rendimento de polpa existente em frutos de
guabirobeiras (Campomanesia xanthocarpa Mart ex. O. Berg) acessadas in situ em diferentes
municípios do Rio Grande do Sul, verificando sua variabilidade e validando sua aptidão para
uso em agroindústrias familiares.

METODOLOGIA
Em novembro de 2012, época da maturação dos frutos de C. xanthocarpa, após intensa
pesquisa para localização de plantas em diferentes regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul,
foram localizados, identificados e acessados 28 indivíduos de guabirobeira, distribuídos em
cinco municípios do Rio Grande do Sul: Passo Fundo (14), Mato Castelhano (5), Soledade (3),
Porto Alegre (4) e Viamão (2). Amostras de frutos maduros foram coletadas dos diferentes
indivíduos para a realização de avaliações do rendimento de polpa. O critério utilizado para a
coleta dos frutos foi estabelecido observando-se a coloração predominante da casca. Desse
modo, considerou-se maduro o fruto que apresentava casca com coloração predominante
amarela/alaranjada, de acordo com metodologia proposta por Oliveira et al. (2011). Uma vez
que a coloração desejada era atingida, optou-se por coletar somente os frutos que atingiram a
maturação fisiológica e que se destacavam da planta mãe mediante o leve balançar dos ramos
das plantas acessadas. Para evitar danos nos frutos e garantir que os mesmos não entrassem em
contato direto com o solo, uma malha de sombreamento (Sombrite ®) foi estendida logo abaixo
da copa das árvores, facilitando o procedimento da coleta. Os frutos coletados foram
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acondicionados em embalagens plásticas previamente identificadas e transportados em caixas
de isopor ao Laboratório do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e imediatamente avaliados e processados. Amostras aleatórias
em quadruplicata, compostas de 20 frutos por indivíduo acessado foram avaliadas, sendo os
frutos despolpados individualmente para obtenção da massa da matéria fresca de polpa, da casca
e das sementes. O rendimento em polpa, casca e sementes foi obtido pela relação de percentual
entre as massas, segundo citado por Vallilo et al. (2005). Para a obtenção do peso de sementes,
e em função do alto teor de mucilagem envolvendo as mesmas, essas foram lavadas em peneira
de 1 mm (18 mesh), com a utilização de 30 g de calcário, mediante esfoliação em água corrente.
Após secagem em ambiente natural essas foram pesadas e contabilizadas (Figura 1). Os dados
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de ScottKnott (α=0,05) (Canteri et al., 2011).

Figura 1. Despolpa dos frutos de guabirobeiras.

RESULTADOS
Quanto ao percentual de rendimento de polpa (PPF, %) houve variação de 57,96 a 75,76
± 5,45% entre os frutos dos indivíduos avaliados. A média de rendimento de polpa encontrada
foi de 67,94%. Pela realização do teste de Scott Knott, foi possível verificar a formação de três
grupos quanto ao rendimento de polpa. Desses, 45,5% apresentaram rendimento entre 69,83 a
75,76%. A variação encontrada para o percentual de casca de frutos (PCF, %) foi de 17,09 a
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35,40 ± 5,25%, com média de 21,21%, enquanto a variação para o percentual de sementes nos
frutos (PSF, %) foi de 1,41 a 7,99%, com média de 4,79% (Tabela 1).

Tabela 1. Percentual de rendimento de polpa de frutos (PPF, %), percentual de casca de frutos
(PCF, %) e percentual de sementes de frutos (PSF, %) de acessos de C. xanthocarpa coletados
no estado do Rio Grande do Sul.
Acessos

PPF (%)

PCF (%)

PSF (%)

PF-1

68,37 a

27,67 a

2,38 e

PF-2

63,58 b

30,25 a

4,34 c

PF-3

72,14 a

22,41 b

5,46 c

PF-4

75,76 a

17,11 c

7,13 a

PF-5

72,34 a

24,64 b

1,41 f

PF-6

74,21 a

17,09 c

5,08 c

PF-7

64,35 b

26,39 b

4,21 c

PF-13

72,07 a

23,36 b

3,73 d

PF-14

63,81 b

26,71 b

5,21 c

PF-21

68,26 a

24,78 b

4,63 c

PF-25

73,34 a

21,72 b

3,16 d

PF-27

73,71 a

17,80 c

6,12 b

PF-28

70,15 a

22,97 b

4,60 c

MC-15

65,51 b

23,81 b

6,43 b

MC-16

66,61 b

25,10 b

4,23 c

MC-17

69,59 a

20,37 b

7,99 a

MC-18

72,43 a

23,13 c

4,44 c

MC-26

60,93 c

32,06 a

3,53 d

SD-20

71,47 a

24,26 b

4,69 c

SD-24

58,56 c

35,40 a

6,04 b

POA-9

57,96 c

33,75 a

6,12 b

POA-10

59,44 c

33,76 a

4,37 c

Média

67,94

25,21

4,79

Mínimo

57,96

17,09

1,41

Máximo

75,76

35,40

7,99
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DISCUSSÃO
O percentual de rendimento de polpa demonstra o potencial do fruto para utilização na
indústria alimentícia, principalmente a de polpa e sucos, sendo fator principal para a aquisição
de matéria-prima pela mesma (Santos et al., 2010). Conforme Lira Junior et al. (2005), tal
característica está relacionada à qualidade dos frutos destinados à elaboração de produtos, sendo
adequado que os mesmos atinjam valores mínimos ao redor de 40%, quando destinados a tal
finalidade. A totalidade dos acessos caracterizados nesse estudo apresentou aptidão para
utilização no processamento de polpas e sucos conforme valor referencial sugerido por Lira
Junior et al. (2005).
Os percentuais de casca obtidos nesse estudo são superiores em sua maioria aos
relatados por Santos et al. (2009) de 17,53%. Para Sousa et al. (2012), maiores percentuais de
casca, representam maior descarte para o consumidor quando o fruto é destinado ao consumo
in natura. Entretanto, podem indicar maior resistência mecânica ao transporte e manuseio, visto
que os frutos de Campomanesia caracterizam-se pela abscisão e queda quando atingem a
maturação fisiológica. O percentual médio de sementes observado foi inferior ao relatado por
Santos et al. (2009), de 13,49%, avaliando frutos de C. xanthocarpa coletados no município de
Ponta Grossa, PR. Para Herzog et al. (2012), as sementes de C. xanthocarpa são recobertas por
mucilagem e portanto os menores valores encontrados nesse estudo, podem ser atribuídos à
lavagem das sementes para a retirada dessa, tendo-se desconsiderado esse valor do total
atribuído à semente. Os resultados obtidos indicam bom rendimento de polpa nos frutos de C.
xanthocarpa, validando sua aptidão para utilização no processamento de polpa e sucos. Porém,
existe variabilidade no rendimento observado, o que também ocorre nas demais espécies
pertencentes ao gênero Campomanesia (Vallilo et al., 2005; Santos et al., 2009).

CONCLUSÃO
Existe variabilidade no rendimento de polpa de frutos de guabirobeiras. Contudo, a
magnitude observada para a totalidade dos frutos oriundos de diferentes indivíduos acessados
no Rio Grande do Sul indica excelente aptidão para processamento de polpa e sucos em
agroindústrias familiares.
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RESUMO
A ciclagem de nutrientes é um subsídio importante para entender a dinâmica de nutrientes em
povoamentos florestais. Com o objetivo de avaliar o efeito da adubação em diferentes fases de
crescimento de povoamentos estabelecidos de Pinus taeda sobre aporte de potássio (K) pela
serapilheira, foi realizado experimento a campo em povoamentos submetidos à fertilização aos
um, cinco e nove anos de idade, todos de segunda rotação, sobre Cambissolos no município de
Otacílio Costa/SC. Os tratamentos consistiram de combinações de doses de nitrogênio (N0=0,
N1=70 e N2=140 kg ha-1), de fósforo (P0=0, P1=75 e P2=150 kg ha -1) e de potássio (K0=0,
K1=60 e K2=120 kg ha-1), além de uma testemunha, nas seguintes combinações: N0P0K0,
N0P1K0, N1P1K1, N1P2K1, N1P2K2 e N2P2K1. O delineamento experimental foi blocos ao
acaso com três repetições. Após 4 anos da aplicação dos tratamentos a serapilheira depositada
foi coletada mensalmente em coletores de tela instalados a 50 cm do solo e foi determinado o
teor de K no solo e na serapilheira. A adubação dos diferentes tratamentos não afetou o aporte
de K pela serapilheira. O aporte de K proveniente da serapilheira é maior nas estações com
maior temperatura.
Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes. Épocas de fertilização. Liteira.
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LITTER SEASONALITY AND INPUT OF K IN FORESTS OF PINUS TAEDA WITH
DIFFERENT AGES UNDER FERTILIZATION

ABSTRACT
Nutrient cycling is an important subsidy for understanding the dynamics of nutrients in forest
stands. In order to evaluate the effect of fertilization in different stages of growth of established
stands of Pinus taeda on the contribution of potassium (K) by litter, a field experiment was
carried out on stands subject to fertilization at one, five and nine years of age, all of second
rotation, on Cambisols in the municipality of Otacílio Costa/SC. The treatments consisted of
combinations of nitrogen (N0=0, N1=70 and N2= 40 kg ha-1), phosphorus (P0=0, P1=75 and
P2=150 kg ha-1) and potassium K0 = 0, K1 = 60 and K2 = 120 kg ha-1), in addition to a control,
in the following combinations: N0P0K0, N0P1K0, N1P1K1, N1P2K1, N1P2K2 and N2P2K1.
The experimental design was randomized blocks with three replicates. After 4 years of
application of the treatments the deposited litter was collected monthly in screens collectors
installed at 50 cm from the soil and the content of K in soil and litter was determined. The
fertilization of the different treatments did not affect the contribution of K by litter. The
contribution of K from litter is higher in seasons with higher temperatures.
Keywords: Nutrient cycling. Fertilization times. Litter.

INTRODUÇÃO
Em florestas maduras praticamente todas as necessidades anuais de nutrientes são
supridas dessa forma, porém se o suprimento de nutrientes às árvores através do solo for
insuficiente, ocorrerá um déficit no ciclo (REISSMANN; WISNIEWSKI, 2005). Esse fato é
passível de ocorrer em atividades florestais, devido à exportação de nutrientes pela colheita, às
rotações consecutivas, e como em muitos casos, sem aplicação de fertilizantes.
A reutilização de nutrientes através da ciclagem é mais eficiente em árvores que recebem
apropriado fornecimento de nutrientes, sob condições de deficiência, pois, uma grande
proporção dos nutrientes nas acículas é transferida aos tecidos novos e, com isso, não pode ser
reciclado (MILLER, 1981). Para que estes processos ocorram e resultem em níveis ótimos de
produtividade, é necessário que quantidades adequadas de nutrientes tenham sido acumuladas
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previamente nos diversos compartimentos das árvores (FERREIRA et al., 2001), sendo
portanto a fertilização uma boa alternativa para a otimização da produção florestal.
O potássio é um nutriente essencial às plantas e um dos mais requeridos. Na solução do
solo é móvel sendo sujeito às perdas por lixiviação, ocorrendo principalmente em solos ácidos
e com baixa CTC, erosão, remoção por colheitas, que é exatamente o cenário no qual a maioria
dos plantios de Pinus taeda são implantados, logo, a reposição de K através de fertilizações
pode contribuir para uma ciclagem desse nutriente.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o aporte de K pela serapilheira ao longo das
estações de um ano, em função da aplicação de fertilizantes no solo de povoamentos de Pinus
taeda com diferentes idades no Planalto Sul Catarinense.

METODOLOGIA
Em 2010 foi instalado experimento a campo, em três povoamentos de Pinus taeda L., com um,
cinco e nove anos de idade, implantados em 2009, 2005 e 2001, respectivamente, em áreas pertencentes
à empresa Klabin S/A, em Otacílio Costa/SC.
O povoamento de um ano é localizado na Fazenda Bom Retiro com as coordenadas geográficas:
50°7'19,465"W e 27°22'23,29"S; e os povoamentos de cinco e nove anos se localizam na Fazenda Cervo,
com as coordenadas geográficas: 50°4'46,534"W e 27°27'23,567"S; e 50°5'36,949"W e 27°27'12,515"S.
O clima da região é mesotérmico úmido com verão ameno, Cfb, segundo a classificação de Köppen. A
altitude é de aproximadamente 880 m, a temperatura média anual é de 15,9 ºC e a precipitação média
anual entre 1.300 e 1.400 mm, bem distribuída ao longo do ano (OTACÍLIO COSTA, 2019).

No povoamento adubado com um ano, o solo é um Cambissolo Háplico, e nos
povoamentos adubados aos cinco e nove anos, o solo é Cambissolo Húmico, cujas principais
características são apresentadas na Tabela 4. As áreas experimentais encontram-se no segundo
ciclo de plantio, cujo ciclo anterior também era de Pinus taeda L. e nunca tinham recebido
adubação antes da aplicação dos tratamentos. Todos os plantios foram efetuados após o preparo
do solo com subsolagem, utilizando trator de esteira, a uma profundidade em torno de 45 cm, e
em espaçamento de 2,5 m entre plantas e 2,5 m entre linhas.
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Tabela 1 - Atributos dos solos nas áreas experimentais das florestas de Pinus taeda, localizadas em
Otacílio Costa/SC (1)
Camada
cm

(1)

pHágua

Argila MO
_____
% ____

P
K Ca
Mg
Al
H+Al
CTCpH7
__
-3 __
________________
-3 ________________
mg dm
cmolc dm
Cambissolo Háplico (1 Ano)
5,8
5,1
72,2 0,2
0,2
10,0
38,4
39,0

0 – 20

4,1

26,3

20 – 40

4,2

25,3

0 – 20

4,0

24,2

20 – 40

4,2

37,2

0 – 20

4,1

19,2

4,3
2,5
47,7 0,2
0,2
Cambissolo Húmico (9 Anos)
5,6
4,3
29,6 0,2
0,1

20 – 40

4,2

29,2

4,1

3,7
2,1
37,7 0,1
0,1
Cambissolo Húmico (5 Anos)
6,2
5,0
65,1 0,3
0,3

1,9

16,8

0,2

0,1

Análises de solo realizadas segundo metodologia descrita por Tedesco et al. (1995).

m(2)
%
94,4

8,9

33,9

34,2

96,3

10,9

41,8

42,5

93,4

10,7

37,8

38,4

94,6

6,9

33,9

34,2

94,9

6,0

31,0

31,3

95,0

(2)

Saturação por alumínio na CTCefetiva.

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com três repetições, sendo
as unidades experimentais constituídas por parcelas contendo 80 plantas (8 linhas x 10 plantas).
A aplicação dos tratamentos nos três povoamentos foi realizada em dezembro de 2010,
aplicando-se os fertilizantes manualmente, a lanço e em área total.
Para o estudo da serapilheira total foi utilizada a metodologia de Sixel (2012). Em março
de 2014 foram instalados seis coletores por parcela, confeccionados com tela tipo sombrite (50
%), com superfície de 0,25 m² (0,50 m x 0,50 m), suspensos a altura de 0,5 m do solo, três na
linha de plantio e três na entrelinha a 1 m das plantas. As coletas foram feitas mensalmente, até
março de 2015. O material dos coletores foi seco em estufa a temperatura de 60 ºC até massa
constante. Após secagem foi pesado, moído e realizada a determinação do teor de K, conforme
metodologia de Tedesco et al. (1995). Os dados foram agrupados por estações.
Foi realizada a correlação simples de Pearson seguida do Teste t para o teor de K e seu
aporte pela serapilheira.
Obtiveram-se dados meteorológicos de Temperatura (ºC) e Precipitação (mm),
provenientes da estação meteorológica de Otacílio Costa/SC, os quais foram fornecidos pela
EPAGRI/CIRAM (2015).
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,05). Havendo
significância, para avaliação de efeitos individuais entre tratamentos, foi usado o Teste de ScottKnott a 5 % de significância, com o programa estatístico ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO,
2002).
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RESULTADOS
O aporte de K contido na serapilheira dentro de cada estação climática para os diferentes
povoamentos encontram-se representados na Tabelas 3 e Figuras 1. De maneira geral, não
houve diferenças significativas entre os tratamentos no aporte de K determinado na serapilheira,
quando comparado dentro das estações ou no acumulado do ano.

Tabela 9 - Aporte de potássio ao longo das estações (03/ 2014 a 03/2015) em povoamentos de Pinus taeda
com cinco, nove e treze anos de idade, adubados com diferentes combinações de doses de N, P e K aos um,
cinco e nove anos respectivamente, nos diferentes tratamentos, localizados em Otacílio Costa/SC
Tratamento(1)

Aporte de K
Primavera
Verão
Total
Pinus de 5 Anos
___________________________________
kg ha-1 ________________________________
N0P0K0
1,43 ns
1,19 ns
1,72 ns
3,22 ns
7,55 ns
N0P1K0
1,25
1,41
2,74
3,67
9,07
N1P1K1
1,93
1,84
3,51
3,33
10,61
N1P2K1
2,12
1,51
2,80
3,04
9,48
N1P2K2
1,53
1,43
3,04
3,36
9,37
N2P2K1
2,26
2,10
2,93
3,34
10,63
CV (%)
32,83
26,81
22,46
27,13
21,39
Pinus de 9 Anos
___________________________________
kg ha-1 ________________________________
N0P0K0
1,20 ns
1,37 ns
3,71 ns
3,47 ns
9,75 ns
N0P1K0
2,24
1,09
2,61
2,76
8,70
N1P1K1
1,17
1,56
4,75
3,02
10,51
N1P2K1
1,35
1,42
3,29
2,95
9,01
N1P2K2
1,71
1,48
3,12
3,31
9,62
N2P2K1
1,58
1,71
4,50
3,47
10,27
CV (%)
40,96
16,79
25,59
15,99
12,16
Pinus de 13 Anos
___________________________________
kg ha-1 ________________________________
N0P0K0
2,02 ns
0,82 ns
2,39 ns
2,11 ns
7,34 ns
N0P1K0
2,11
0,87
2,70
2,32
8,00
N1P1K1
2,08
1,09
2,71
2,41
8,3
N1P2K1
2,22
0,93
2,87
1,95
7,97
N1P2K2
1,44
1,01
3,03
2,12
7,61
N2P2K1
1,61
0,86
2,77
2,13
7,38
CV (%)
45,19
15,42
18,09
19,27
12,97
(1)
N0P0K0 = 0 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O; N0P1K0 = 0, 75 e 0 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente; N1P1K1 = 70, 75
e 60 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente; N1P2K1 = 70, 150 e 60 kg ha -1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente; N1P2K2
= 70, 150 e 120 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente; N2P2K1 = 140, 150 e 60 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente.
(2)
Início em março/2014. Médias seguidas da mesma letra em cada coluna não diferem pelo teste Scott-Knott a 5 % de
significância. ns Os tratamentos não foram significativos pelo teste F.
Outono

Inverno
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Figura 2 - Aporte de potássio ao longo das estações (03/2014 a 03/2015) em povoamentos de Pinus
taeda com cinco, nove e treze anos de idade, adubados com diferentes combinações de doses de N,
P e K aos um, cinco e nove anos respectivamente, temperatura (a) e precipitação (b) médias por
estação, em Otacílio Costa/SC

a)

b)

Médias seguidas da mesma letra maiúscula em cada idade, e minúscula em cada estação, não diferem pelo teste ScottKnott a 5 % de significância.

DISCUSSÃO
De forma abrangente, pode-se verificar que o aporte de K proveniente da serapilheira é
mais expressivo nas estações com maior temperatura. Segundo Neves (2012), que desenvolveu
estudo de ciclagem com Eucalyptus dunnii de um, dois e três anos de idade em Bocaina do
Sul/SC, cidade vizinha ao atual estudo e com mesmo tipo de solo, o maior acúmulo de
serapilheira e consequentemente o aporte de nutrientes por meio desta, em geral, estão
associados às estações de maior crescimento vegetativo, se relacionam com o aumento da
temperatura média das estações do ano, corroborando os resultados presentes. Além disso,
pode-se inferir que a elevação da temperatura contribui para maior deposição de serapilheira
devido ao fato de ela provocar maior transpiração das plantas (VIERA; SCHUMACHER,
2010).
A precipitação não teve efeito no aporte de K, de forma semelhante Brun et al. (2001)
relatam que a temperatura influencia a acumulação de serapilheira de maneira mais marcante
que a precipitação.
Grande parte do K pode ser redistribuída a partes crescentes das plantas por translocação
a taxas superiores a 90 % (VIEIRA; SCHUMACHER, 2009). As acículas perdem a maior parte
do K antes de caírem da árvore, além disso o K é fracamente ligado à matéria orgânica e pode
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ser facilmente lixiviado dos resíduos, o que explica a ausência de significância entre os
tratamentos.

CONCLUSÃO
A adubação com N, P e K em doses até 140 kg ha -1 de N, 150 kg ha-1 de P2O5, e 120 kg
ha-1 de K2O, aplicadas em povoamentos já estabelecidos não influencia o aporte de K.
O comportamento da deposição de serapilheira é dinâmico, variando estacionalmente e
sendo influenciado pela temperatura e precipitação, assim como pela idade das árvores. Sendo
a maior aporte nas estações de maior temperatura (primavera e verão) e nos povoamentos mais
velhos.
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RESUMO
A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) tem grande destaque no cenário nacional, em
especial na região sul do país, onde é a base proteica de muitas famílias. A importância do
screening para os programas de melhoramento tem sido cada vez mais constante, sendo
realizado o resgate de genótipos já existentes na busca de características específicas. O feijoeiro
é uma cultura sensível aos estresses abióticos. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi realizar
uma avaliação inicial do caráter ângulo de raiz em genótipos de feijão, com a finalidade de
identificar possíveis genótipos candidatos ao melhoramento desse caráter. O estudo foi
realizado no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), sob o delineamento de blocos casualizados. Foram utilizados 15 genótipos,
sendo 2 testemunhas e 13 genótipos diversificados onde foi realizada a avaliação do ângulo de
raiz pelo método de Shovelomics. Os resultados foram submetidos a análise de variância. A
partir das médias das raízes obtidas foi realizada uma relação para comparar com média total,
através do modelo matricial Y = Xβ + ε. Os genótipos testemunhas não diferem dos genótipos
avaliados para o caráter ângulo de raiz e 5 desses genótipos contribuem para aumentar a
arquitetura da raiz, se selecionados diretamente, em um programa de melhoramento de plantas.
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., melhoramento, arquitetura radicular.
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SCREENING FOR THE ANGULAR ROOT CHARACTER IN GENOTYPES OF
BEANS

ABSTRACT
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) has a great prominence in the national scenario,
especially in the southern region of the country where it is the protein base of many families.
The importance of screening to breeding programs has been increasingly constant, and the
rescue of the genotypes in the search for specific characteristics. Bean is a sensitive crop to
abiotic stresses. In this sense, the objective of the work was to carry out an initial evaluation of
the root angle character in genotypes bean, with the purpose of identifying possible genotypes
improvement of this character. The study was carried out at the Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV) of the Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), under a
randomized complete block design. Fifteen genotypes were used were used, two controls and
thirteen different genotypes where a root angle evaluation was carried out by the Shovelomics
method. The results were submitted to analysis of variance (ANOVA) and how the averages
were performed for a total comparison, through the matrix model Y = Xβ + ε. The control
genotypes do not differ from the genotypes evaluated for the root angle character and five of
these genotypes contribute to increase the root architecture, if selected directly, in a plant
breeding program.
Keywords: Phaseolus vulgaris L., breeding, root architecture.

INTRODUÇÃO
O feijão, além de sua importância econômica e nutricional, tem destacada relevância do
ponto de vista social no Brasil, pois sua produção é realizada, de modo preponderante, em
pequenos estabelecimentos agropecuários, sendo que a maioria desses, com base no trabalho
familiar (ARF, 2015). A agricultura familiar se destaca pela rusticidade e variabilidade genética
das variedades utilizadas, pois o produtor utiliza sementes advindas de anos anteriores,
praticando a seleção dos genótipos que se mostraram mais produtivos.
No sul do país o feijão é semeado em duas possíveis épocas, “época das águas” (agosto
a novembro) e “época da seca” (janeiro a março), a qual tem por fator limitante a falta de chuva
em algum estádio de desenvolvimento da planta. De acordo com LAGO et al. (2009), dentre os
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fatores que restringem o alcance do potencial produtivo da cultura, pode-se destacar a cultivar
utilizada, o manejo da cultura, e os estresses bióticos e abióticos, onde se destaca o déficit
hídrico. No tocante genético da espécie, os melhoristas tem estudado a fundo características
morfoagronômicas a fim de obter genótipos mais adaptados ao déficit hídrico. Porém, as
cultivares lançadas atualmente são direcionadas ao público que detém da maioria das técnicas
de manejo.
A busca por variedades tolerantes aos fatores abióticos, tem levado o estudo de
melhoramento e genética da planta a busca por maior variabilidade, com a finalidade de
incorporar alelos favoráveis contra o déficit hídrico, explorando o potencial produtivo da
cultura. O estudo da arquitetura radicular em feijão é essencial para entender e selecionar
plantas com maior capacidade de absorção de água e nutrientes. Entretanto, os trabalhos
publicados que objetivam a melhoria do sistema radicular do feijão, ainda são incipientes
(ROSADO, 2012).
Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi realizar um screening para a variável ângulo
de raiz em genótipos de feijão.

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido no campo experimental do Centro de Ciências
Agroveterinárias – CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), localizada
no município de Lages, Santa Catarina, a 930 m de altitude, 27º19'44'' S de latitude e 50º19'44''
de longitude W. O clima é classificado como clima temperado com verões frescos, com
temperatura média anual de 14,3ºC e precipitação de 1500 mm/ano. O solo é classificado como
Cambissolo húmico alumínico léptico, com textura franco e horizonte A moderado e substrato
composto de siltítos e argilitos, classificado como tipo 2 (EMBRAPA, 2004).
O experimento foi conduzido sobre o delineamento de blocos casualizados, com duas
repetições. Cada bloco foi composto por 15 genótipos de feijão, entre eles, 2 genótipos
testemunhas e 13 genótipos aleatórios, nomeados a campo como GEN 3; GEN 4; GEN 5; GEN
6; GEN 7; GEN 8; GEN 9; GEN 10; GEN 11; GEN 12; GEN 13; GEN 14 e GEN 15
respectivamente, sem o nome do registro das variedades utilizadas para manter a integridade da
empresa obtentora. Durante a condução do experimento os tratos culturais seguiram as
recomendações técnicas para a cultura.
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No momento da semeadura, os tratamentos foram dispostos em duas linhas de 4m, sendo
uma linha destinada apenas a avaliação da raiz, a semeadura foi realizada com espaçamento de
0,5m entre plantas, afim de permitir avaliar o sistema radicular. Para avaliação do ângulo de
raiz basal (ARBº) através da metodologia adaptada denominada Shovelomics, desenvolvida por
Trachsel et al. (2011), foram coletadas duas plantas por parcela. Para medida do ângulo e
profundidade do sistema radicular, foi utilizado um gabarito com dimensões de ângulo e
profundidade, conforme proposto pela metodologia.
O modelo matemático utilizado para descrever experimento foi: Yijk= μ + bj + gi + pk+
g*pik+ εijk; sendo Yijk: valor fenotípico obtido em cada unidade experimental; μ: média geral;
bj: efeito do j-ésimo nível do fator bloco; gi: efeito do i-ésimo nível do fator genótipo; pk: késimo nível do fator planta; g*pik: efeito da interação do fator genótipo com fator planta e εij:
erro experimental. Os dados foram submetidos à análise de variância. Em seguida foi realizado
uma estimativa de cada genótipo em relação à média geral do caráter ângulo de raízes. Para
tanto, foi utilizado o seguinte modelo: Y = Xβ + ε, sendo Y: o vetor das médias dos tratamentos;
X: a matriz das constantes definidas pelo modelo genético; β: o vetor dos parâmetros e ε: o
vetor de erros associados às médias. As análises foram realizadas com o auxílio do software
estatístico SAS, versão acadêmica (SAS University).

RESULTADOS
A análise de variância não apresenta diferença significativa para as fontes de variação
genótipo, planta e a interação genótipo*planta na variável ângulo de raízes (Tabela 2).
Tabela 2 – Análise de Variância para o caráter ângulo de raiz entre os diferentes genótipos.
Fontes de Variação

GL

SQ

QM

Bloco

1

2870

2870 ns

Genótipo

14

1557

111 ns

Planta

1

99

99 ns

Genótipo* Planta

14

2234

159 ns

Resíduo

29

3732

Total

59

128

GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrados; QM: Quadrado médio; Coeficiente de
variação (CV): 15,9%. ns: Efeito não significativo pela análise de variância a 5%.
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Para os valores de médias dos genótipos, comparados a média total, os genótipos GEN 7,
GEN 8; GEN 9; GEN 10; GEN 11; GEN 12; GEN 14 e GEN 16 apresentaram valor inferior à
média geral.

DISCUSSÃO
A inexistência de significância entre os genótipos, para a variável ângulo de raiz
contribui para um cenário de igualdade, indicando que as raízes das testemunhas possuem uma
arquitetura similar aos genótipos avaliados. O ângulo da raiz (gravitropismo) é fortemente
afetado pelo meio ambiente, principalmente devido à baixa disponibilidade de P no solo, o que
geralmente causa mudanças na arquitetura do sistema de raiz (LYNCH & BROWN, 2008;
VELHO et. al, 2016).
O ângulo de raízes basais está diretamente relacionado a aquisição de água em
profundidade. Possivelmente devido a safra agrícola de 2018/19 ser comtemplada com
precipitação pluviométrica bem distribuída, não houve necessidade de os genótipos
aprofundarem seu sistema radicular. A deficiência hídrica na cultura do feijoeiro está
diretamente ligada as características das raízes, bem como também, a origem dos genótipos.
Em geral, os feijões de origem andina apresentam maior número de verticilos e,
consequentemente, maior número de raízes basais (ROSADO et al., 2009; VIEIRA et al., 2008).
Os resultados das estimativas em relação à média mostram que os genótipos
testemunhas e o GEN 3, GEN 4, GEN 5, GEN 6 e GEN 13 estão acima da média, ou seja, são
genótipos promissores em um programa de melhoramento onde deseja selecionar para o caráter
ângulo de raiz. A identificação e seleção de características de raiz em programas de
melhoramento serão um passo importante para a melhoria da tolerância a seca e eficiente
absorção e utilização de nutrientes para o crescimento das culturas nos diferentes sistemas de
cultivo (ROSADO, 2012).
Os produtores rurais com a visão de aumentar a produtividade da cultura, sempre
procuram realizar o manejo de adubação e calagem, corrigindo o solo para a implantação da
cultura, no entanto, as áreas de Santa Catarina para o cultivo do feijão são na maior parte pouco
tecnificadas. E pensando no produtor rural que mantém a cultura da agricultura familiar, é
necessário adaptar as plantas a solos rudimentares, solos pobres em nutrientes e solos onde o
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déficit hídrico é comum.

CONCLUSÃO
Os genótipos utilizados no experimento não diferem das testemunhas para o caráter
ângulo de raiz. Contudo, os genótipos GEN 3, GEN 4, GEN 5, GEN 6 e GEN 13 contribuem
para aumentar o caráter ângulo de raiz, se selecionados diretamente em um programa de
melhoramento para a cultura do feijoeiro na região do Planalto Serrano Catarinense.
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RESUMO
Os fatores de virulência e a atividade de fungicida azólico de uso agronômico benzimidazol,
bem como dicarbomixida e ditiocarbamato foram avaliados em comparação ao antifúngico de
uso terapêutico sobre as cepas ambientais de S. cerevisiae, as quais foram isoladas em vinhedos
com práticas agrícolas empregando compostos azólicos e outros compostos. Todas as cepas de
S. cerevisiae cresceram a 37 ºC, não foram capazes de expressar as enzimas DNase, fosfolipase,
proteinase, caseinase e urease. As cepas 11CE, 12M, 41PP obtiveram valores de Pz<0,99. As
cepas 11CE, 12M e 41PP foram moderadamente produtoras da enzima lipase. A maioria das
cepas testadas no ensaio de CIM foram suscetíveis aos agentes antifúngicos clínicos e somente
os agentes antifúngicos benzimidazol e dicarboximida de uso na agricultura foram resistentes.
Os valores de CIM em relação aos isolados de origem ambiental foram maiores do que os
valores para os isolados de origem clínica.
Palavras-chave: concentração mínima inibitória, linhagens ambientais, dose dependente

SUSCEPTIBILITY OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE WILD ISOLATED
VINEYARDS

ABSTRACT
The virulence factors and the activity of azole fungicide of agronomic use benzimidazole, as
well as dicarboximide and dithiocarbamate were evaluated in comparison to the antifungal of
therapeutic use on the environmental strains of S. cerevisiae, which were isolated in vineyards
with agricultural practices employing azolic compounds and other compounds. All strains of S.
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cerevisiae were grown at 37 ° C, were not able to express the enzymes DNase, phospholipase,
proteinase, caseinase, and urease. Strains 11CE, 12M, 41PP obtained values of Pz <0.99. The
11CE, 12M and 41PP strains were moderately producing the lipase enzyme. Most of the strains
tested in the MIC trial were susceptible to clinical antifungal agents and only the antifungal
agents benzimidazole and dicarboximide used in agriculture were resistant. The MIC values in
relation to the isolates of environmental origin were higher than the values for the isolates of
clinical origin.
Keywords: minimal inhibitory concentration, environmental strains, dose dependent

INTRODUÇÃO
As leveduras têm sido utilizadas por milhares de anos na fermentação de bebidas
alcoólicas e alimentos, tais como cerveja, vinho, saque e pães (THIS et al. 2006). O momento
em que o ser humano passou a fazer utilização do fermento de forma consciente é desconhecido,
porém é provável que no período neolítico, as primeiras bebidas e alimentos fermentados
tenham surgido espontaneamente pela exposição dos mesmos às leveduras selvagens do
ambiente (SICARD; LEGRAS 2011). Estas leveduras podem ser encontradas em muitos
ambientes tais como solo, insetos, livres ou associados a outros ambientes como os vinhedos.
Diversos estudos descrevem a correlação de fatores entre os contaminantes agrícolas presentes
em vinhedos, águas dos rios e lagos ao isolamento de leveduras resistentes para agentes
antifúngicos. Recentemente, a levedura S. cerevisiae foi reconhecida como patógeno emergente
e suas preparações comercialmente disponíveis, conhecidas como S. boulardii, que são usadas
para tratar diarreia relacionada a antibióticos, responsáveis por uma ampla variedade de
infecções, variando de infecções cutâneas e vaginite a infecções sistêmicas da corrente
sanguínea e órgãos vitais em indivíduos imunocomprometidos e imunocompetentes
(DIEZMANN; DIETRICH 2009; SILVA et al., 2011). No entanto, a maioria dos estudos se
concentraram em isolados clínicos e pouco é conhecido sobre a identificação, ecologia e
resistência a drogas de espécies e cepas isoladas de ambientes. Neste cenário, o presente estudo
avalia fatores de virulência, termotolerância 37 ºC e padrão de suscetibilidade a diferentes
agentes antifúngicos de cepas S. cerevisiae coletadas em vinhedos para caracterizar leveduras
potencialmente oportunistas neste ambiente.
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METODOLOGIA
Caracterização da Leveduras
As cepas linhagens de S. cerevisiae utilizadas neste estudo foram isoladas de folhas,
cachos de uvas, solo, efluente e as linhagens comercial (2048, 2028 e 2033). Todas as linhagens
foram estocadas a -30 ⁰C em 20% de glicerol e cultivadas em meio completo YPD (extrato de
levedura 0,5%, peptona 2%, dextrose 2%). O DNA genômico total foi isolado usando Power
Soil DNA Isolation Kit (Mobio Laboratories). Identificados, por sequenciamento do domínio
D1/D2 (rDNA 26S) ou região ITS1-5.8S-ITS2 por (RAMÍREZ-CASTRILLÓN et al., 2014)
Atividade de Enzimática
Suspensões padrão com 1 – 5 × 106 células/mL de cada isolados foram obtidos por
cultivo em ágar YPD por 24 horas a 28 °C e 10 µL de inoculado no meio de cultura específico
para cada enzima ser testado (esterase, lipase, caseinase, proteinase, fosfolipase, urease e
DNase). Os resultados foram obtidos após a incubação 25 °C durante 7 dias, e a zona de
precipitação (Pz) foi calculado, salvo indicação em contrário. Pz foi expresso como a razão
entre o diâmetro médio da colônia e o diâmetro médio da colônia mais o halo de degradação
(PAGANI et al., 2016).
Termotolerância a 37 ºC.
Os isolados foram inoculados em meio GPY (8 % de glicose, 1 % de peptona, 1 % de
extracto de levedura, 4 % de agar) e incubado a 37 ºC por 4 dias, conforme descrito por
(MENDES et al., 2017).
Suscetibilidade a agentes antifúngicos
A suscetibilidade foi analisada utilizando a técnica de microdiluíção em caldo e a
concentração inibitória mínima (CIM) determinada. A suscetibilidade foi testada contra
fluconazol na concentração final de 0,125 a 64 µg/mL, enquanto voriconazol, anfotericina B,
cetoconazol, itraconazol, terbinafina na concentração final de 0,031 a 16 µg/mL para os
antifúngicos de uso terapêutico, bem como benzimidazol (0,04 a 26,0µg/mL), dicarboximida
(0,04 a 20 µg/mL), ditiocarbamato (0,08 a 40 µg/mL) antifúngicos usados na cultura videira.
As amostras foram incubadas a 35 °C por 48 horas. As CIM foram determinadas como
concentração antifúngica mínima que nenhum crescimento visível (100% de inibição) foi
observado quando comparado com o controle (poços sem agentes antifúngicos) de acordo com
as diretrizes dadas por Instituto de Normas Clínicas e Laboratoriais (CLSI, M27-A3) (2008).
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Os valores de corte para a interpretação dos resultados foram baseados no S4 do CLSI (PATEL
et al., 2018)

RESULTADOS
Todas as cepas de S. cerevisiae cresceram a 37 ºC, não foram capazes de expressar as
enzimas DNase, fosfolipase, proteinase, caseinase e urease (Tabela 1). As cepas 11CE, 12M,
41PP eram produtoras moderados de esterase. Somente a cepa comercial 2048 foi forte
produtora de esterase. As cepas 11CE, 12M e 41PP foram moderadamente produtoras de lipase.

Tabela 1. Atividade enzimática das linhagens de leveduras isolados de vinhedos

Enzimas
01PP
Esterase
1
Lipase
1
DNase
1
Fosfolipase
1
Proteinase
1
Caseinase
1
Urease
Negativo
a

11CE
0,63
0,9
1
1
1
1
Negativo

Saccharomyces cerevisiae
Zona de Precipitaçãoa ou resultado
12M
13PP
33CE
41PP
0,63
1
1
0,58
0,91
1
1
0,98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Negativo Negativo Negativo
Negativo

2048
0,55
1
1
1
1
1
Negativo

2028
0,76
1
1
1
1
1
Negativo

2033
0,67
1
1
1
1
1
Negativo

Pz= 1,0 (negativo); 0,57< 0,99 (produção moderado); Pz>0,5 forte produção
A maioria das cepas testadas no ensaio de CIM foram suscetíveis aos agentes

antifúngicos terapêuticos e somente os agentes antifúngicos benzimidazol e dicarboximida de
uso na agricultura foram resistentes como observado na Tabela 2. No entanto, as cepas 13PP,
33 CE e 41PP foram dose-dependentes para terbinafina. Observamos que a cepa 33CE foi dose
dependente para fluconazol, terbinafina e resistente a benzimidazol.
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Tabela 2. Os valores de concentração inibitória mínima (CIM) em µg/ml e perfil de
sensibilidade para as cepas de S. cerevisiae testadas contra os antifúngicos anfotericina B;
cetoconazol; itraconazol; voriconazol; fluconazol; terbinafina; benzimidazol; dicarboximida;
ditiocarmato. Abreviaturas: S, suscetível; SDD, dependente da dose sensível; R, resistente.
Cepas
01PP
11CE
12M
13PP
33CE
41PP
2048
2028
2033

Anfotericina B Fluconazol
Voriconazol Itraconazol Cetoconazol Terbinafina Benzimidazol Dicarboximida Ditiocarbamato
CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil CIM - Perfil
CIM - Perfil
0,06
0,25
0,06
0,06
0,06
0,06
0,125
0,031
0,031

S
S
S
S
S
S
S
S
S

0,25
2,00
1,00
8,00
4,00
1,00
1,00
4,00
4,00

S
S
S
S
S
S
S
S
S

0,125
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
0,25
2,00
0,50

S
S
S
S
S
S
SDD
S
SDD

0,031
0,062
0,125
0,062
0,031
0,062
0,031
0,125
0,062

S
S
S
S
S
S
S
S
S

0,031
0,031
0,062
0,062
0,062
0,062
0,031
0,031
0,031

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1,00
1,00
2,00
0,25
0,25
0,25
0,031
0,125
0,062

S
S
S
SDD
SDD
SDD
S
S
S

>26,0
13,0
6,50
6,50
>26,0
6,50
>26,0
0,80
0,40

R
S
S
S
R
S
R
S
S

>20,0
0,04
>20,0
10,0
10,0
10,0
5,00
10,0
0,312

R
S
R
S
S
S
S
S
S

0,16
0,08
5,00
10,0
5,00
10,0
5,00
20,0
5,00

S
S
S
S
S
S
S
S
S

DISCUSSÃO
O crescimento a altas temperaturas é um dos principais componentes de patogênese. A
colonização de leveduras envolve aderência, colonização e penetração, durante o qual a
produção de enzimas hidrolíticas é de grande importância (MOLNÁROVÁ et al., 2014). Além
disso, as enzimas desempenham um papel importante no processo infeccioso, a produção de
enzimas hidrolíticas como proteases e fosfolipases são importantes fatores de virulência
(INÁCIO et al., 2008). As concentrações mínimas inibitórias antifúngicos usados na cultura de
videira foram maiores para as cepas ambientais, resultado também observado por
(DRUMMOND et al., 2007).

CONCLUSÃO
Concluindo, o estudo demonstra que as cepas de S. cerevisiae têm o potencial de causar
infecções humanas, devido à sua capacidade de produzir algumas enzimas importantes
relacionadas aos tecidos humanos e de crescer próximo da temperatura do corpo humano.
Mostramos que as cepas 01PP, 33CE e a linhagem comercial 2048 podem ser resistentes
agentes antifúngicos comumente usados na cultura da videira, principalmente o composto
azólico benzimidazol.
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RESUMO
Em várias espécies, a classificação dos lotes de sementes por tamanho pode afetar o vigor das
sementes e o desempenho de plântulas. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a
influência do tamanho de sementes sobre a qualidade fisiológica e desempenho inicial de
plântulas. Foram utilizadas sementes de soja da cultivar NA 5909 RG. As sementes foram
separadas com o auxílio de peneiras em quatro tamanhos: 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm e 7,0 mm,
em seguida foi determinada a qualidade fisiológica das amostras retidas em cada peneira. A
qualidade fisiológica foi avaliada através do teste de germinação, envelhecimento acelerado e
comprimento de plântulas. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05).
Observou-se diferenças significativas no vigor das sementes apenas para a peneira 7,0 mm,
sendo menor significativamente. O mesmo comportamento foi observado para o comprimento
de plântula. Sementes maiores (7,0 mm) apresentam menor qualidade fisiológica o que
compromete o desempenho de plântulas de soja para a cultivar estudada, entretanto a resposta
pode variar conforme o genótipo.
Palavras-chave: Beneficiamento, germinação, vigor.

SIZE OF SOYBEAN SEEDS AND THEIR RELATIONSHIP WITH
PHYSIOLOGICAL QUALITY

ABSTRACT
In several species, the classification of seed lots by size may affect seed vigor and seedling
performance. Therefore, the objective of this work was to evaluate the influence of seed size
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on the physiological quality and initial seedling performance. Soybean seeds of cultivar NA
5909 RG were used. The seeds were separated using four sieves: 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm and
7.0 mm, then the physiological quality of the samples retained in each sieve was determined.
The physiological quality was evaluated through the germination test, accelerated aging and
seedling length. The means were compared by the Tukey test (p <0.05). Significant differences
were observed in the vigor of the seeds only for the sieve 7.0 mm, being significantly lower,
the same behavior was observed for the seedling length. Larger seeds (7.0 mm) present lower
physiological quality, which compromises the performance of soybean seedlings for the
cultivar studied, although the response may vary according to the genotype.
Keywords: Benefit, germination, vigor.

INTRODUÇÃO
A razão principal da classificação de semente de soja por tamanho advém de critérios
comerciais, os quais facilitam o processo de beneficiamento e semeadura. Essa classificação
evita falhas de estandes e consequentemente erros na densidade de semeadura, o que pode pôr
em risco a instalação da lavoura e, portanto, todos os investimentos a ela agregados
(CAMOZZATO et al., 2009). Em várias espécies, a classificação dos lotes de sementes por
tamanho pode afetar o vigor das sementes, o desempenho inicial das plantas e os componentes
agronômicos de produção (KRZYZANOWSKI et al., 1991).
De acordo com Carvalho & Nakagawa (2000) as sementes de maior tamanho ou aquelas
que apresentam maior densidade são aquelas que possuem, normalmente, embriões bem
formados e com maiores quantidades de reservas, sendo potencialmente as mais vigorosas.
Sementes de alto vigor apresentam maior velocidade nos processos metabólicos, propiciando
emissão mais rápida e uniforme da raiz primária no processo de germinação e maior taxa de
crescimento, produzindo plântulas com maior tamanho inicial (MUNIZZI et al, 2010).
Diante da importância da classificação de sementes na comercialização de lotes e no
estabelecimento inicial da lavoura, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tamanho
de sementes de soja sobre a qualidade fisiológica e desempenho inicial de plântulas.
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METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido pelo Laboratório de Análise de Sementes do Centro de
Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina. Foram utilizadas
sementes de soja da cultivar NA 5909 RG, 159 gramas (peso de mil sementes). As sementes
foram separadas com o auxílio de peneiras em quatro tamanhos: 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm e 7,0
mm, em seguida foi determinada a qualidade fisiológica das amostras retidas em cada peneira.
O teste de germinação foi conduzido com 400 sementes, inicialmente foi realizado o
pré-condicionamento das sementes, em caixas gerbox com tela, contendo 40 mL de água, pelo
período de 16 horas a 25°C. Após o pré-condicionamento, as sementes foram distribuídas de
forma equidistante entre papel tipo germitest umedecido 2,5 vezes o peso do papel, depois
colocados em germinador modelo Mangelsdorf regulado a temperatura de 25 ± 2°C. A
contagem de plântulas normais, anormais e de sementes mortas foi realizada no quinto (primeira
avaliação) e oitavo dia (segunda avaliação) após a semeadura. Os resultados foram expressos
em porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009).
O teste de envelhecimento acelerado foi realizado com 400 sementes, divididas em 2
repetições distribuídas em camada única sobre tela de aço e colocadas no interior de caixas
plásticas tipo gerbox contendo 40 mL de água destilada, com distância entre o nível de água e
as sementes de aproximadamente 2 cm. As caixas foram fechadas e levadas a uma câmara de
envelhecimento regulada a temperatura de 41ºC por 48 horas (MARCOS FILHO et al., 2009).
Em seguida, foi realizado o teste de germinação, sendo a primeira avaliação realizada no quinto
dia e a segunda avaliação no oitavo dia após a semeadura, os resultados foram expressos em
porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009).
O comprimento de plântula foi realizado em rolos de papéis, onde foram dispostas 20
sementes por repetição, seguindo as recomendações para o teste de germinação, sendo que ao
quinto dia foi medido o comprimento total de plântulas, radícula e parte aérea (NAKAGAWA,
1999).
As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, com o auxílio
do software R (R CORE TEAM, 2019).
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RESULTADOS
Não observou-se diferenças significativas para o percentual de germinação e
comprimento de parte aérea (Tabela 1). Verificou-se diferenças significativas no vigor apenas
para a peneira 7,0 mm, sendo menor significativamente, o mesmo comportamento foi
observado para o comprimento de plântula. Considerando o comprimento de raiz, observou-se
menores valores nas plântulas provenientes da peneira 7,0 mm, diferenciando-se
significativamente das peneiras 6,0 e 6,5 mm (Tabela 1).

Tabela 1. Qualidade fisiológica de sementes de soja e sua relação com o tamanho de sementes,
cultivar NA 5909 RG.
Peneira
(mm)

Germinação

Vigor (EA)

Comprimento
de plântula

(%)

1

Raiz

Parte

primária aérea
(cm)

5,5

90 a1

81 a

18,46 a

12,54 ab 5,90 a

6,0

90 a

81 a

19,40 a

13,60 a

5,80 a

6,5

88 a

78 a

18,29 a

12,66 a

5,63 a

7,0

89 a

71 b

16,04 b

11,08 b

4,96 a

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não apresentam diferença estatística de acordo

com o teste de Tukey a 5% de probabilidade.

DISCUSSÃO
Resultados contrastantes aos encontrados neste estudo foram relatados por Pádua et al.
(2010), os autores concluíram que as sementes maiores (peneira 7,0 mm) apresentam maiores
porcentagens de germinação e de vigor, porém, observaram que sementes classificadas em
diferentes tamanhos apresentam diferenças na qualidade fisiológica.
Por outro lado Camozzato et al., (2009) concluíram que o tamanho das sementes
classificadas em peneiras de 5,5 e 6,5 mm, utilizadas na semeadura não afeta o desempenho de
cultivares de soja.
Enquanto que Piccinin et al., (2012) concluíram que as sementes de soja classificadas
nas peneiras 5,5 mm e 6,5 mm apresentam similaridade no potencial fisiológico das sementes.
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Considerando que as sementes provenientes da peneira 7,0 mm apresentam a menor
qualidade, ressalta-se a importância de um beneficiamento de sementes eficiente, com isso,
retirando essas sementes e possibilitando a comercialização de lotes com maior qualidade
fisiológica.

CONCLUSÃO
O tamanho de sementes influencia na qualidade fisiológica e desempenho de plântulas
de soja. Para a cultivar NA 5909 RG, sementes de tamanho intermediário (peneiras 6,0 e 6,5
mm) apresentam maior vigor e desempenho de plântulas.
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RESUMO
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma das principais espécies da Floresta Ombrófila
Mista, com grande importância para o Brasil, principalmente pela produção “pinhões” e pela
utilização da sua madeira. Sendo assim, objetivou-se fornecer bases ao melhoramento genético
em Araucaria angustifolia se baseando no potencial de crescimento de progênies oriundas do
resgate de germoplasma em áreas de inundação do lago da Usina Hidrelétrica (UHE) São Roque
em Santa Catarina. Para este teste foram coletadas sementes de 45 matrizes, respeitando a
distância mínima de 100 metros entre matrizes localizadas nos municípios de Vargem, São Jose
do Cerrito, Brunópolis, Curitibanos e Campos Novos. Posteriormente, as sementes foram
semeadas eu julho de 2016 no Viveiro Florestal do Centro de Ciências AgroveterináriasCAV/UDESC e plantadas em julho de 2017 na Fazenda Experimental do Centro de Ciências
Agroveterinárias- CAV/UDESC (FECAV). O delineamento utilizado foi de blocos
completamente casualizados, com cinco repetições de 45 parcelas (matrizes), contendo 10
mudas por parcela (progênies), em espaçamento de 3 x 2 m. As progênies foram medidas,
quanto à altura total (Alt) e sobrevivência (%), um ano após o plantio e os dados foram
analisados através do software SISVAR. O incremento em altura das 1750 progênies de
Araucaria angustifolia foi semelhante para as 45 matrizes coletadas. Em comparação com os
demais trabalhos realizados para a espécie foram obtidos elevados valores em incremento em
altura total, com valor de 0,47 m, e taxa de sobrevivência baixa, com valor de 77,76%.
Palavras-chave: Melhoramento genético, Floresta Ombrófila Mista, Resgate de germoplasma.
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Araucaria angustifolia PROGENY TEST IN PLANALTO SERRANO

ABSTRACT
Araucaria angustifolia is one of the main species of the Araucaria Forest, of great importance
for Brazil, mainly for the production of pinhões and the use of wood. The objective of this study
was to provide a basis for genetic breeding in Araucaria angustifolia, based on the potential of
progenies derived from Redemption of germplasm in flooded areas of the São Roque Pequena
Central Hidrelétrica in Santa Catarina. Seeds of 45 matrices collected, respecting the minimum
distance of 100 meters between matrices located in the municipalities of Vargem, São José do
Cerrito, Brunópolis, Curitibanos and Campos Novos. Afterwards, the seeds were seeded in July
2016 at the Viveiro Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias- CAV / UDESC and
planted in July 2017 at the Fazenda Experimental do Centro de Ciências AgroveterináriasCAV / UDESC (FECAV). The design was completely randomized blocks, with five
replications of 45 plots (matrices), containing 10 seedlings per plot (progenies), spaced 3 x 2
m. Progenies were measured for total height (Ht) and survival (%), one year after planting, and
data were analyzed using the SISVAR software. The increase in height of the 1750 progenies
of Araucaria angustifolia was similar for the 45 matrices collected. In comparison with the
other studies performed for the species, high values were obtained in increment in total height,
with a value of 0.47 m, and a low survival rate, with a value of 77.76%.
Keywords: Breeding Genetic, Araucaria Forest, Redemption of germplasm.

INTRODUÇÃO
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma espécie nativa do Brasil, que possui
ocorrência predominante na região Sul e, em pequenas populações, no Sudeste do Brasil
(CARVALHO, 1994). Ocorre naturalmente em altitudes entre 500 a 2.300 m, nos tipos
climáticos Cfa e Cfb segundo a classificação de Köppen (SOUSA; AGUIAR, 2012). A espécie
possui papel socioeconômico pela utilização de sua madeira para diversos fins e,
principalmente, pelo uso do pinhão, que pode ser considerado um dos principais Produtos
Florestais Não Madeireiros da Mata Atlântica (CARVALHO, 1994).
Esta espécie caracteriza a fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista (FOM), a qual se
encontra em áreas reduzidas, em formações secundárias, ocupando de 1 a 2% de sua área de
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distribuição original (SILVA et al., 2017). De acordo com a International Union for
Conservation of Nature (2019) A. angustifolia é uma espécie criticamente ameaçada de extinção
devido à intensa exploração, causando declínio populacional e isolamento pela fragmentação.
Esse cenário poderá ser revertido com a realização de novas pesquisas científicas
relacionadas ao melhoramento e silvicultura da espécie, visando a busca em ambiente natural e
a seleção de genótipos mais produtivos para o plantio, principalmente, com o enfoque na
produção do pinhão e na proteção dos remanescentes nativos. Como é o caso do teste de
progênie, que é uma das estratégias mais empregadas para a quantificação de variabilidade
genética. Esta técnica verifica a variação existente entre e dentro das populações, que permite
estimar parâmetros genéticos e selecionar os indivíduos de maior desempenho para determinada
região (RESENDE, 2002)
Neste sentido, faz-se necessário a realização de estudos sobre a espécie que, além de
desempenhar papel chave na conservação do ecossistema, pode trazer renda, especialmente,
para a agricultura familiar. Sendo assim, objetivou-se fornecer bases ao melhoramento genético
em Araucaria angustifolia baseando-se no potencial de crescimento de progênies oriundas do
resgate de germoplasma em áreas de inundação do lago da Usina Hidrelétrica (UHE) São Roque
em Santa Catarina.

METODOLOGIA
Para a realização deste estudo foram coletadas 45 matrizes provenientes do resgate de
germoplasma realizado em populações naturais de Araucaria angustifolia. As matrizes estavam
localizadas em áreas de influência do lago da Usina Hidrelétrica de São Roque (UHE), que
abrangem os municípios de Vargem, São Jose do Cerrito, Brunópolis, Curitibanos e Campos
Novos, Santa Catarina. As matrizes coletadas estavam distantes 100 m entre si para evitar
parentesco.
Após a coleta das sementes, das matrizes selecionadas, foi realizada a semeadura no
Viveiro Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias- CAV/UDESC, em julho de 2016.
Posteriormente as mudas produzidas foram transplantadas na Fazenda Experimental do Centro
de Ciências Agroveterinárias- CAV/UDESC (FECAV) em julho de 2017.
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O delineamento experimental utilizado foi em blocos completamente casualizados, com
cinco repetições, onde cada parcela continha 10 mudas da mesma matriz, com espaçamento de
3,0 x 2,0 m.
A avaliação do experimento foi realizada em julho de 2018, ou seja, um ano após o
plantio, onde foram coletados dados referente à altura (com auxílio de fita métrica) e
sobrevivência. As variáveis altura total em metros (Alt) e sobrevivência das mudas foram
submetidas a análise de variância (ANOVA). Todas as análises estatísticas foram feitas com
uso do software SISVAR (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS
Após um ano de transplantio as mudas tiveram Alt média de 0,47 m ± 0,087 m. As
matrizes que produziram progênies com as maiores médias de Alt foram A6-2 e A3-5, com as
médias de 0,62 e 0,61 m, respectivamente, sem diferença significativa das demais matrizes.

Tabela 1 - Médias de altura total e porcentagem de sobrevivência de mudas à campo de
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze para o total de matrizes e das matrizes destaque, do
teste de progênie instalado na Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agroveterinárias,
Lages, Santa Catarina.

Número de indivíduos

Média total

A10-3

A24-1

A6-2

A3-5

1750

48

47

39

41

0,47 ± 0,087

0,50

0,52

0,62

0,61

77,76 ± 9,068

97,0

94,0

78,0

82,0

sobreviventes
Altura (m)
Sobrevivência (%)

A sobrevivência das mudas transplantadas foi de 77,76% ± 9,068%. As matrizes que
mais se destacam com progênies de maiores taxas de sobrevivência foram A10-3 e A24-1, com
97% e 94% (Tabela 1), respectivamente, porém a diferença entre matrizes não foi significante.
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DISCUSSÃO
Levando em consideração a Alt das mudas, após um ano do plantio, o trabalho de
Sebbenn et al. (2003) encontrou resultados médios inferiores a este estudo. Estes autores
encontraram uma variação no valor médio de alturas de 0,24 a 0,30 m. Seus resultados
mostraram que as progênies que apresentaram maior crescimento em altura foram coletadas na
mesma região que foi realizada o teste de progênie, desta forma, não sofreram grande influência
da variação climática. No presente estudo, os resultados encontrados para o valor da média de
Alt foi de 0,47 m, esta superioridade pode ser explicada pelo fato que as progênies foram
transplantadas em clima semelhante ao de local de origem de suas matrizes. Esses resultados
podem ser considerados normais pois a espécie apresenta crescimento lento em seus primeiros
anos de vida, o qual pode apresentar incremento de até 1 m de altura a partir do terceiro ano,
em condições adequadas (WEBB et al, 1984).
Outro aspecto relevante, referente à altura final, se refere a altura que as mudas
apresentavam no momento do transplantio. Desta forma, é interessante para os próximos
trabalhos que seja acompanhado o incremento em altura, pois retrata melhor o desempenho do
fenótipo.
A sobrevivência de 77,76% pode ser considerada alta, visto que, após o plantio das
mudas, ocorreu um período de estiagem. Além disso, foi registrada predação por formigas
cortadeiras e lebre, o que causou a mortalidade das mudas. Diferentemente, o trabalho de
Sebbenn, et al. (2003) teve taxa de sobrevivência de 100%, no primeiro ano de plantio, e uma
taxa de sobrevivência de 89,7% após 18 anos da implantação do teste de progênie e
procedência. Taxas de sobrevivência superiores também foram amostradas em trabalho
desenvolvido em Colombo-PR, quarto ano após o plantio, com sobrevivência de 86%
(THEODOROVICZ; AGUIAR: SOUSA, 2015).

CONCLUSÃO
Não foi verificada diferença estatística entre a altura total das 1750 progênies de
Araucaria angustifolia proveniente das 45 matrizes coletadas.
A baixa sobrevivência das progênies de A. angustifolia foi resultado da elevada
predação das mudas.
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RESUMO
O uso frequente de agrotóxicos na agricultura para o controle de organismos causadores de
doenças ou pragas às plantas podem causar efeitos ainda desconhecidos aos ecossistemas
agrícolas e, principalmente, aos organismos do solo, como as minhocas, de papel fundamental
na ciclagem dos nutrientes do solo. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito
ecotoxicológico da utilização do fungicida + inseticida (p.a. piraclostrobina + tiofanato metílico
+ fipronil) sobre a sobrevivência de minhocas da espécie Eisenia andrei em solo natural
tropical. Os ensaios seguiram as recomendações da ISO 11268-2 (2012). As unidades
experimentais foram montadas utilizando 500g de solo desfaunado (Latossolo Vermelho
distrófico), sem histórico de uso agrícola, coletado na camada de 0 – 0,2 m, com umidade
corrigida e pH ajustado, adicionado de 10 indivíduos de E. andrei. Os tratamentos consistiram
em concentrações crescentes do fungicida + inseticida (Standak® Top): 0,005; 0,05; 0,25; 0,50;
0,75 e 1,00 mg/kg solo do produto, além da testemunha sem a presença de agrotóxico,
conduzido sob delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. Os resultados
foram submetidos à análise de variância (ANOVA One-way), seguido pelo teste Dunnett
(p<0,05). O teste cumpriu os critérios de validação e a taxa de sobrevivência dos organismos
foi ≥ 90% (média de 90% de sobrevivência) e o coeficiente de variação < 30% (CV = 11%). Os
resultados obtidos mostram que o pesticida não afeta a taxa de sobrevivência das minhocas e
nem a biomassa destes organismos.
Palavras-chave: Agrotóxicos, Minhocas, Latossolo Vermelho distrófico.

TOXICITY OF FUNGICIDE + INSECTICIDE ON THE SURVIVAL OF Eisenia
andrei IN NATURAL SOIL
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ABSTRACT
The frequent use of pesticides in agriculture for the control of disease-causing organisms or
pests to plants can cause still-unknown effects on agricultural ecosystems and especially on soil
organisms, such as earthworms, which play a fundamental role in the cycling of soil nutrients.
This work aims to evaluate the ecotoxicological effect of the fungicide + insecticide (a.p.
pyraclostrobin + methyl thiophanate + fipronil) on the survival of earthworms of the species
Eisenia andrei in tropical natural soil. The tests followed the recommendations of ISO 112682 (2012). The experimental units were assembled using 500 g of defaunated soil (Latossolo
Vermelho distrófico - Oxisol), with no history of agricultural use, collected in the 0-0.2 m layer,
with corrected moisture content and adjusted pH, added of 10 individuals of E. andrei. The
treatments consisted of increasing concentrations of fungicide + insecticide (Standak ® Top):
0.005; 0.05; 0.25; 0.50; 0.75 and 1.00 mg/kg soil of the product, besides the control without the
presence of pesticide, arranged in a completely randomized design with five replicates. The
results were submitted to analysis of variance (One-way ANOVA), followed by Dunnett’s test
(p <0.05). The test met the validation criteria and the survival rate of the organisms was ≥ 90%
(mean 90% survival) and the coefficient of variation <30% (CV = 11%). The results show that
the pesticide does not affect either the survival rate of the earthworms or the biomass of these
organisms.
Keywords: Agrochemicals, Earthworms, Oxisol.

INTRODUÇÃO
O crescente aumento da população mundial resulta em uma maior demanda de
alimentos. Os agrotóxicos são aplicados em culturas agrícolas com o objetivo de realizar o
controle de espécies vegetais (ervas daninhas) ou animais (pragas) indesejados, sendo esses
com potencial causador de doenças e prejuízos no desenvolvimento dos cultivos (CARNEIRO
et al., 2019). Diante desse cenário, o Brasil desde 2008 lidera o ranking de maior consumidor
de agrotóxicos do mundo (CARNEIRO et al., 2015; MARTA et al., 2018).

O

solo

é

composto por diversos organismos macroscópicos e microscópicos responsáveis pela
manutenção da qualidade do solo, realizando papeis essenciais para a manutenção dos
ecossistemas através da ciclagem dos nutrientes, sendo alguns destes organismos
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bioindicadores de qualidade do solo, onde o mau uso do mesmo reflete em uma perda
significativa desta população de organismos ou até mesmo o desaparecimento dos mesmos
(ROSA et al., 2015; PATUCCI et al., 2018).
Dentre estes organismos estão às minhocas, sendo um dos principais organismos
cicladores de nutrientes através da matéria orgânica, localizadas nas camadas superficiais do
solo, auxiliando na disposição de nutrientes para as plantas e no revolvimento do solo,
incorporando a matéria vegetal morta (STEFFEN et al., 2013). Minhocas pertencentes à espécie
Eisenia andrei são utilizadas para testes ecotoxicológicos segundo a OECD 1984 e representam
importantes organismos para o estudo do impacto ambiental de agrotóxicos. Giordani (2019),
ao avaliar o efeito ecotoxicológico do agrotóxico Standak®Top a base de piraclostrobina +
tiofanato metílico + fipronil sobre indivíduos da espécie E. andrei, em Solo Natural Artificial
(SAT).
Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito ecotoxicológico da utilização do
fungicida + inseticida (piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil) sobre a sobrevivência de
minhocas da espécie Eisenia andrei em solo natural tropical.

METODOLOGIA
O ensaio foi realizado utilizando um solo natural classificado como Latossolo Vermelho
distrófico (LV), coletado na camada superficial (0–0,20 m), no município de Chapecó – SC. Os
organismos foram obtidos através da criação estabelecida no Laboratório de Solos da
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó, estes organismos utilizados
nos testes são pertencentes à espécie E. andrei, cultivados em ambiente controlado (temperatura
de 20±2 °C e fotoperíodo de 12:12 h) em caixas plásticas com abertura na sua superfície para a
promoção da respiração dos mesmos. O meio de cultivo utilizado é composto por uma mistura
de duas partes de esterco seco de equino peneirado a 2 mm, uma parte de pó de fibra de coco e,
10% do peso seco total das duas misturas (esterco e fibra de coco), com pH ajustado para 6 ±
0,5. Os organismos são alimentados semanalmente com uma mistura de aveia e água destilada
deionizada (1:1).
Os ensaios seguiram as recomendações da ISO 11268-2 (2012), com a umidade do solo
corrigida no início do teste para 60% da máxima capacidade de retenção de água (CRA) e pH
ajustado para 6,0 ± 0,5. As unidades experimentais receberam 500g do solo adicionado de 10

1218

indivíduos de E. andrei adultos clitelados, com peso entre 250-600 mg e com idade entre 2
meses e 1 ano. Em seguida as unidades experimentais foram submetidas à temperatura de 20 ±
2 °C com fotoperíodo de 12:12h (luz/escuro).
O teste de letalidade foi avaliado aos 28 dias, contabilizando as minhocas adultas quanto
ao número de sobreviventes e retiradas das unidades experimentais, sendo mantidos apenas os
ovos e as minhocas juvenis. As unidades experimentais receberam o agrotóxico como
tratamento, baseadas nas concentrações de aplicação do produto (Standak®Top) conforme
recomendação do fabricante, sendo elas: 0,005; 0,05; 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 mg kg-1 solo, sendo
500 g/L a quantidade do princípio ativo (piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil) na dose
recomendada e 0,05 mg/kg solo do princípio ativo (concentração ambientalmente prevista). O
tratamento controle que não recebeu o produto teve apenas a sua umidade corrigida utilizando
água deionizada. Foram ainda calculados a perda de biomassa dos organismos ao longo do
período de incubação do teste, com os indivíduos pesados no início do teste e ao final do mesmo.
Os resultados de sobrevivência e biomassa foram testados quanto à normalidade e
homogeneidade pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente, sendo
submetidos à análise de variância (ANOVA One-way), havendo diferença estatística, as médias
foram comparadas pelo teste Dunnett (p< 0,05).

RESULTADOS
Os ensaios atingiram os critérios de validação de acordo com a ISO 11268-2 (2012).
Para o teste de toxicidade aguda (letalidade) a mortalidade foi inferior a 10% (média de 90%
de sobrevivência), e coeficiente de variação inferior a 30% (11%). Os resultados mostram que
a taxa de sobrevivência das minhocas não foi significativamente afetada (p> 0,05) pela
aplicação do fungicida + inseticida de princípio ativo piraclostrobina + tiofanato metílico +
fipronil (Figura 1A). Assim como a taxa de letalidade, não houve diferença significativa (p>
0,05) na biomassa dos organismos avaliados (Figura 1B).
Figura 1. Média da diferença da biomassa inicial e final de adultos vivos de Eisenia andrei. (A), e
adultos vivos de Eisenia andrei (B), em Latossolo Vermelho distrófico tratado com doses crescentes do
agrotóxico Standak® Top. Ausência de (*) indicam não haver diferença significativa quando comparado
ao controle, (p> 0,05) pelo teste de Dunnett. (┬) desvio padrão (n=5).
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DISCUSSÃO
Para o solo natural testado a utilização do fungicida + inseticida (Standak®Top) não
causa efeito na sobrevivência destes organismos nas concentrações testadas que inclui a
concentração ambientalmente prevista (dose de recomendação pelo fabricante). Entretanto, a
ausência de efeitos negativos sobre os testes de letalidade, não determina que o agrotóxico não
represente uma ameaça ao ecossistema terrestre. Durante anos os testes de letalidade eram
utilizados para determinar a toxicidade de substâncias, no entanto atualmente os testes que
fornecem respostas mais confiáveis são os testes de reprodução e perda de biomassa, podendo
ser mais sensíveis (REINECKE; REINEKE, 2007; WANG et al., 2015).
Para o teste de perda de biomassa, embora não houve efeito significativo da redução das
mesmas nas minhocas, teve no tratamento controle (Ctrl) e na concentração testada de 0,25
mg/kg um aumento da biomassa inicial dos organismos. Enquanto, para os demais tratamentos
observou-se uma diminuição da biomassa inicial chegando a diferenças médias no peso de
indivíduos acima de 20,00 mg para alguns tratamentos. A ausência de efeito para esta variável
pode estar associada à variabilidade dos dados como verificado através dos desvios padrão
encontrado nos tratamentos (Figura 1B).
Efeito semelhante também foi encontrado por Giordani (2019) ao avaliar este mesmo
produto em solo artificial tropical (SAT). Em concentrações que variaram de 0 a 2,4 mg/kg do
produto, a autora não encontrou efeito da aplicação do mesmo sobre a taxa de letalidade e perda
e biomassa de minhocas. No entanto, quando avaliado a reprodução destes indivíduos, foram
encontrados efeitos significativos a partir da primeira dose testada (0,05 mg/kg) com a
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concentração efetiva capaz de causar 50% de redução na reprodução destes indivíduos (CE50)
de 5.85 mg/kg solo e intervalo de confiança de < 0.05 - 18.78.
Com poucos dados deste agrotóxico para os organismos terrestres, trabalhos avaliando
o estresse oxidativo e dano ao DNA em organismos aquáticos, como o conduzido para o peixe
zebrafish (Danio rerio) observaram efeito em concentrações variando de 0,001 a 0,02 mg/L do
produto (ZHANG et al., 2017). Para a molécula de piraclostrobina, um dos princípios ativos
presente na composição do Standak Top®, avaliações do sistema de defesa antioxidante e danos
ao DNA de minhocas da espécie (Eisenia fetida), os autores obtiveram como resultado aos 21
e 28 dias, danos menores no DNA de minhocas tratadas com 0,1 mg/kg de piraclostrobina;
entretanto, quando nas concentrações de 1,0 e 2,5 mg/kg de piraclostrobina os danos ao DNA
aumentaram lentamente após o 14° dia, quebrando o equilíbrio dinâmico de oxigênio no
organismo, o que pode afetar o sistema de defesa antioxidante causando danos ao DNA (MA
et al., 2019). Em nosso estudo na maior concentração utilizada do produto, a concentração de
fipronil da mistura equivale a valores 0,025 mg/kg de piraclostrobina, abaixo dos valores
encontrados pelo estudo anteriormente citado.
Parte do efeito da baixa resposta de toxicidade do produto pode estar associado às
características dos solos naturais, principalmente o Latossolo que apresenta alto conteúdo de
argila na sua composição. Uma melhor resposta deverá ser avaliada em estudos com outros
tipos de solo e avaliações dos resultados crônicos deste produto.

CONCLUSÃO
O agrotóxico composto por piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil não causa
interferência na letalidade de indivíduos da espécie Eisenia andrei e nem redução na biomassa
destes indivíduos, quando avaliado em Latossolo Vermelho nas concentrações testadas.
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RESUMO
A indústria gráfica de Santa Catarina apresenta problemas ambientais com o descarte de
efluentes. O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a eficiência do método de
eletrocoagulação no tratamento de efluentes proveniente da indústria gráfica. O estudo foi
realizado por meio de planejamento fatorial, empregando as seguintes variáveis de estudo:
concentração de eletrólito (1 g L-1 e 2 g L-1), tempo de aplicação (15 e 20 min), intensidade de
corrente (2 A e 4 A). O material aplicado como eletrodo neste estudo foi o alumínio. Os
resultados apresentados indicam uma influência do tempo de aplicação da eletrocoagulação (15
min) e aumento da intensidade de corrente (4A) no aumento da eficiência do tratamento (95%)
decorrente da formação de íons metálicos bem como a formação de flocos de hidróxido de
alumínio. Entretanto, observou-se por meio das análises aumento da concentração de alumínio
total dissolvido no efluente tratado (0,41 a 0,83 mg L-1), no valor máximo de 0,10 mg L-1, de
acordo com a resolução CONAMA 357/05.
Palavras-chave: Tratamento de efluentes, Eletrocoagulação, Alumínio dissolvido.
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TREATMENT OF PAPER PRINT INDUSTRY WASTEWATER BY
ELETROCOAGULATION

ABSTRACT
The paper print industry in Santa Catarina faces environmental problems related to the disposal
of effluents. The objective of this work was to evaluate the efficiency of the electrocoagulation
method in the treatment of effluents from the paper print industry. The experiments were carried
out based on a factorial design comprising the following variables: electrolyte concentration (1
g L-1 and 2 g L-1), application time (15 min and 20 min) and current intensity (2 A and 4 A).
Aluminium was used as electrode. An increase in treatment efficiency (95%) was obtained with
application time of 15 min and current intensity of 4 A, as a result of the formation of Al+3 metal
ions followed of aluminium hydroxide flakes. However, the concentration of total aluminium
dissolved in the effluent increased from 0.41 to 0.83 mg L-1. This concentration is higher than
the value allowed for CONAMA determination (0.10 mg L-1).
Keywords: Treatment of effluents, Electrocoagulation, Dissolved aluminum.

INTRODUÇÃO
A Região do Alto Vale do Itajaí situada no Estado de Santa Catarina é caracterizada pela
presença de empresas antigas, cujas tecnologias não atendem a demanda de gerações de
efluentes, sendo comum o lançamento de efluentes com tratamento inadequado na rede de
esgotos ou em corpos d’água intensificando os problemas ambientais. A matéria orgânica
presente nos efluentes provém na maior parte das vezes da redução ligada à composição de
substâncias vegetais e animais. O uso de reator eletroquímico tem apresentado consideráveis
vantagens na remoção de cor de resíduos orgânicos presentes na água. VERMA et al., (2012),
reportam que o processo de coagulação química em tratamento de esgoto envolve a adição de
produtos químicos, normalmente sais de ferro ou alumínio, aplicado como coagulantes, capazes
de alterar o estado físico de sólidos suspensos e/ou dissolvidos e facilitar sua remoção. O
método tem sido empregado para remoção de sólidos suspensos, partículas coloidais,
compostos orgânicos não biodegradáveis e metais pesados lixiviados de aterros sanitários. A
eletrocoagulação geralmente minimiza a formação de lodo e favorece a alcalinidade da solução,
não sendo necessários ajustes de pH (LEE e GAGNON, 2014). Neste contexto, o presente
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estudo apresenta como proposta a remoção de cor do efluente gráfico via processo de
eletrocoagulação e análise da concentração de alumínio presente na água decorrente do desgaste
dos eletrodos metálicos.

METODOLOGIA
Para a aplicação do processo de eletrocoagulação foi utilizado o esquema descritivo
apresentado na Figura 1. O aparato experimental consistiu no uso de uma fonte de energia
LABO – Fonte Regulada 2845 115 VCA, com capacidade de corrente máxima de 5 Amperes e
tensão máxima de 120 Volts e um reator de 1 L em escala de bancada, com volume útil de 1 L
(Figura 1). No interior do reator foi instalado um par de eletrodos de alumínio como ânodo e
cátodo, nas seguintes dimensões: 10 cm de comprimento, 4 cm de largura e 0,1 cm de espessura.

Figura 1. Representação esquemática da unidade experimental

(1) Painel de controle e Fonte de alimentação de corrente contínua; (2) Fios de transmissão do circuito
elétrico; (3) Eletrodos de alumínio; (4) Reservatório do efluente; (5) Sistema de agitação com barra
magnética

A Tabela 1 sumariza os ensaios realizados (n=3) conforme planejamento estatístico utilizado.
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Tabela 1. Variáveis de estudo empregadas no processo de eletrocoagulação (n=3)
Variáveis de estudo
Ensaio

Concentração Eletrólito Tempo de Detenção

Intensidade de
Corrente

01

1 g L-1

15 min

4A

02

2 g L-1

15 min

4A

03

1 g L-1

20 min

4A

04

2 g.L-1

20 min

4A

05

1 g L-1

15 min

2A

06

2 g L-1

15 min

2A

07

1 g L-1

20 min

2A

08

2 g L-1

20 min

2A

Os procedimentos de coleta, armazenamento e preservação das amostras seguiram o
disposto na NBR 9898, 1987. As análises de cor, turbidez, pH, alumínio, condutividade e
Demanda Química de Oxigênio (Tabela 2) foram realizadas no Laboratório de Qualidade das
Águas da Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Ibirama. Os parâmetros físicoquímicos realizados conforme procedimento da American Public Health Association (APHA,
2012).
Tabela 2. Metodologia utilizada nas análises físico-químicas
Parâmetro Analítico

Referência do Procedimento

Concentração de Alumínio

Preparação: SMEWW -3030 E;

dissolvido (mg L-1)

Determinação: SMEWW - 3120 B

Cor Verdadeira (mg Pt-Co L-1)

SMEWW - 2120 D

DQO (mg L-1)

SMEWW – 5220D

pH

SMEWW-4500H+.B

Turbidez (UNT)

SMEEWW 2130B

Os ensaios físico-químicos foram realizados por meio da determinação de pH via
método eletrométrico (Hanna HI 3221), turbidez via método nefelométrico (Hanna HI 93703),
alumínio dissolvido total avaliado em espectrômetro de massa com plasma indutivamente
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acoplado (ICP-MS) (Optima 8300 Perkin-Elmer), e Demanda Química de Oxigênio e cor
verdadeira (HACH DR/2010).

RESULTADOS
Os resultados apresentados neste estudo evidenciam a influência da redução do tempo
de aplicação e do aumento da intensidade de corrente na eficiência do tratamento via
eletrocoagulação (Tabela 3).
Tabela 3. Média e desvio padrão para as análises físico-químicas do efluente gráfico

01

Alumínio
dissolvido
(mg L-1)
0,41± 0,10

02

0,75± 0,23

86± 24,00

1600± 270

7,10± 0,16

16,69± 3,31

03

0,50± 0,11

41± 15,00

1359± 9,20

8,10± 0,80

11,19± 1,97

04

0,83± 0,16

32± 15,00

790± 9,20

7,10± 0,17

3,95± 0,80

05

0,70± 0,20

96± 30,00

1875± 9,20

6,71± 0,30

12,03± 2,50

06

0,51± 0,18

27± 4,50

1435± 9,20

7,50± 0,37

7,70± 1,44

07

0,60± 0,12

68± 20,00

1284± 220

6,81± 0,50

14,90± 2,40

08

0,63± 0,21

58± 16,00

813± 160

8,45± 0,75

3,31± 1,28

Efluente
Bruto
(VMP)(1)
(mg L-1)

0,30± 0,16

3320± 407

4890± 589

4,22± 2,40

2112± 1450

0,10(2)

≤ 75

ND*

6,0 a 9,0

Até 100
UNT

ENSAIO

Cor Verdadeira
(mg Pt-Co L-1)

DQO
(mg L-1)

pH

Turbidez
(UNT)

97,5± 25,00

1595± 230

8,08± 0,42

17,96± 2,50

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.
(1) Valor Máximo Permitido Resolução Conama 357/2005 para rio Classe II.
(2) Valor Máximo Permitido Resolução Conama 357/2005 para rio Classe I.

Neste sentido, DROUICHE et al (2009), reportam que um tempo mais significativo da
eletrólise e aumento da intensidade de corrente favorece a formação de íons metálicos bem
como a formação de flocos de hidróxido metálico, melhorando assim o desempenho da
eletrocoagulação. Para todos os ensaios realizados, obteve-se um aumento do pH a uma faixa
máxima de 9. Neste sentido, sugere-se durante a precipitação do hidróxido de alumínio, o
consumo de íons de hidrogênio, elevando assim o valor do pH para efluentes ácidos e reduzindo
o valor do pH para soluções alcalinas. Da mesma maneira, foi evidenciado que o pH inicial
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(efluente bruto) pode ter influência na remoção de cor. DERMENTRIZ, et al (2011), reportam
a influência do pH na eficiência do processo de eletrocoagulação, sendo associado ao do
material do anodo utilizado e do pH inicial da solução a ser tratada. Para todos os ensaios
realizados, foi observado aumento no valor de pH até a uma faixa máxima de 9. A resolução
CONAMA n° 357 de 2005 estipula um valor máximo de alumínio dissolvido presente em
efluentes para disposição em rios de classe I no valor máximo de 0,10 mg L -1, De acordo com
os resultados obtidos, foi evidenciado em todos os ensaios com o eletrodo de alumínio, aumento
da concentração do metal (Al) no efluente tratado.
Neste sentido percebe-se para as reações com maior demanda de corrente (4A), aumento
significativo no desgaste dos eletrodos, impactando no aumento da concentração de alumínio
no efluente tratado. Deste modo, a formação de íons Al3+ pode promover a agregação dos
sólidos em suspensão para partículas grandes o suficiente para sedimentar ou serem removidas.
Não obstante, à presença de íons metálicos na água do efluente tratado resultantes da
degradação de eletrodos podem ser responsáveis pela doença de Alzheimer e doenças
neurodegenerativas causadas pela presença de alumínio.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo vislumbram possibilidades de tratamento para o
efluente gráfico. De acordo com os testes realizados, percebeu-se uma redução satisfatória de
turbidez, e da DQO do sistema, considerando a difícil biodegradabilidade do efluente. Contudo,
deve-se ressaltar como preocupante neste estudo a elevada concentração de alumínio dissolvido
no efluente tratado, sendo necessários estudos futuros para a utilização de meios filtrantes que
permitam a remoção de alumínio dissolvido na água.
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RESUMO
A indústria têxtil é considerada como sendo uma das mais poluidoras de todos os setores
industriais. O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a eficiência do método de
eletrocoagulação no tratamento de efluente sintético têxtil, empregando como eletrodo o metal
alumínio. O estudo foi realizado por meio de planejamento fatorial, empregando as seguintes
variáveis de estudo: concentração de pigmento de tingimento (0,5 g L-1 e 1 g L-1), concentração
de eletrólito (2 g L-1 e 4 g L-1) e intensidade de corrente (2 A e 4 A) para um tempo de reação
de 20 minutos. Os resultados apresentados apontam redução de 85,11% na Demanda Química
de Oxigênio e redução da cor do efluente sintético bruto de 299,00 mg Pt-Co L-1 para 12,76 mg
Pt-Co L-1 empregando a seguinte combinação: concentração de pigmento de tingimento (0,5 g
L-1), concentração de eletrólito (2 g L-1) e intensidade de corrente (4 A). Contudo, observou-se
por meio da análise de alumínio dissolvido aumento da concentração deste parâmetro analítico
na ordem de 93% em relação a melhor combinação na remoção de DQO e cor no efluente
estudado.
Palavras-chave: Eletrooxidação, Indústria têxtil, Alumínio dissolvido.
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TEXTILE WASTEWATER TREATMENT BY ELETROCOAGULATION

ABSTRACT
The textile industry is considered as one of the most polluting of all industrial sectors. This
work had as main objective to evaluate the efficiency of the electrocoagulation method in the
treatment of synthetic textile effluent, using aluminium as electrode. The experiments followed
a factorial design comprising the following variables: dye pigment concentration (0.5 g L -1 and
1 g L-1), electrolyte concentration (2 g L-1 and 4 g L-1) and current intensity (2 A and 4 A) for a
reaction time of 20 minutes. The results indicate a reduction of 85.11% in Chemical Oxygen
Demand (COD) and a reduction in the colour of the crude synthetic effluent from 299.00 mg
Pt-Co L-1 to 12.76 mg Pt-Co L-1 under the following combination: concentration of dye pigment
0.5 g L-1, electrolyte concentration 2 g L -1 and current intensity 4 A. However, a 93% increase
in dissolved aluminium concentration resulted from the best combination between maximum
removal of COD and effluent colour.
Keywords: Electrooxidation, Textile industry, Dissolved aluminum.

INTRODUÇÃO
A indústria têxtil é considerada como uma das mais poluidoras de todos os setores
industriais. O Estado de Santa Catarina caracteriza-se pela localização do maior núcleo
produtivo da indústria têxtil no Brasil. As indústrias desta região geram uma grande quantidade
de efluentes líquidos contendo compostos orgânicos em pequenas concentrações, tornando
economicamente inviável a recuperação dos mesmos. Neste sentido, a concentração destes
compostos, apesar de baixa, é suficiente para poluir o ambiente quando liberados sem
tratamento adequado. O tratamento destes efluentes consiste em um grande problema
ambiental, devido ao grande volume gerado, diversidade de pigmentos e devido a complexidade
química, sendo difíceis de serem removidos pelos métodos convencionais de tratamento.
Atualmente, grande parte das indústrias têxteis da Região do Vale e Alto Vale do Itajaí-SC
utilizam o sistema convencional de tratamento de seus efluentes. Este sistema consiste
basicamente de uma sequência que envolve os seguintes processos: equalização, físico-químico
e biológico (lodos ativados). Conforme reportado, o presente sistema apresenta baixa eficiência
quanto a remoção de cor e significativa geração de resíduo sólido gerado.
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O processo de eletrocoagulação ocorre por meio de reações eletrolíticas na superfície
do eletrodo e posterior desestabilização de moléculas presentes no líquido através da diferença
de potencial elétrico aplicado (ZAIED e BELLKHAL, 2009). MOLLAH et al (2004) reporta
que o material do ânodo é dissolvido continuamente, gerando íons. Na etapa seguinte, os íons
são hidrolisados quase imediatamente ao hidróxido polimérico do metal em questão, em suma,
com excelentes propriedades como agente coagulante na água. O método tem sido empregado
para remoção de sólidos suspensos, partículas coloidais, compostos orgânicos não
biodegradáveis e metais pesados lixiviados de aterros sanitários. A eletrocoagulação geralmente
minimiza a formação de lodo e favorece a alcalinidade da solução, não sendo necessários
ajustes de pH (LEE e GAGNON, 2014). Neste contexto, o presente estudo apresenta como
proposta a remoção de cor e da DQO do efluente têxtil via processo de eletrocoagulação bem
como a análise da concentração de alumínio presente no efluente final tratado.

METODOLOGIA
Para a aplicação do processo de eletrocoagulação foi utilizado o esquema descritivo
apresentado na Figura 1. O aparato experimental consistiu no uso de uma fonte de energia
LABO – Fonte Regulada 2845 115 VCA, com capacidade de corrente máxima de 5 Amperes e
tensão máxima de 120 Volts e um reator de 1 L em escala de bancada, com volume útil de 1 L
(Figura 1). O efluente sintético empregado neste estudo consiste de um pigmento orgânico
reativo (Procion Crimson H-EXL Gran, Dystar) de difícil degradação, empregado no processo
de tingimento da indústria têxtil. No interior do reator foi instalado um sistema monopolar de
eletrodos de alumínio como ânodo e cátodo, com as seguintes dimensões: 10 cm de
comprimento, 4 cm de largura e 0,1 cm de espessura.
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Figura 1. Representação esquemática da unidade experimental.

(1) Painel de controle e Fonte de alimentação de corrente contínua; (2) Reservatório do efluente; (3) Fios de
transmissão do circuito elétrico; (4) Sistema de agitação com barra magnética; (5) Eletrodos de alumínio

A Tabela 1 sumariza os ensaios realizados (n=3) conforme planejamento estatístico utilizado.

Tabela 1. Variáveis de estudo empregadas no processo de eletrocoagulação (n=3)
Variáveis de estudo
Ensaio

Concentração

Concentração de

Intensidade

Eletrólito

pigmento

de Corrente

01

4 g L-1

0,5 g L-1

4A

02

4 g L-1

0,5 g L-1

2A

03

4 g L-1

1,0 g L-1

2A

04

4 g.L-1

1,0 g L-1

4A

05

2 g L-1

0,5 g L-1

2A

06

2 g L-1

0,5 g L-1

4A

07

2 g L-1

1,0 g L-1

4A

08

2 g L-1

1,0 g L-1

2A

As técnicas de coleta, armazenamento e preservação das amostras seguiram o disposto
na NBR 9898, 1987. As análises de cor, turbidez, pH, alumínio, condutividade e Demanda
Química de Oxigênio (Tabela 2) foram realizadas no Laboratório de Qualidade das Águas da
Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC/Ibirama. Os parâmetros físico-químicos
realizados conforme procedimento da American Public Health Association (APHA, 2012).
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Tabela 2. Metodologia utilizada nas análises físico-químicas
Parâmetro Analítico

Referência do Procedimento

Concentração de Alumínio

Preparação: SMEWW -3030 E;

dissolvido (mg L-1)
Cor Verdadeira (mg Pt-Co

Determinação: SMEWW - 3120 B
SMEWW - 2120 D

L-1)
DQO (mg L-1)

SMEWW – 5220D

pH

SMEWW-4500H+.B

Turbidez (UNT)

SMEEWW 2130B

Os ensaios físico-químicos foram realizados por meio da determinação de pH via
método eletrométrico (Hanna HI 3221), turbidez via método nefelométrico (Hanna HI 93703),
alumínio dissolvido total avaliado em espectrômetro de massa com plasma indutivamente
acoplado (ICP-MS) (Optima 8300 Perkin-Elmer), e Demanda Química de Oxigênio e cor
verdadeira (HACH DR/2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados neste estudo evidenciam a influência da redução do tempo
de aplicação e do aumento da intensidade de corrente na eficiência do tratamento via
eletrocoagulação (Tabela 3). Para todos os ensaios realizados, obteve-se um aumento do pH do
efluente tratado a uma faixa máxima de 8,39. O pH pode ser apontado como um fator importante
no grau de solubilidade de diversas substâncias e na distribuição das formas livre e ionizada de
compostos químicos.
Neste contexto, sugere-se durante a precipitação do hidróxido de alumínio o consumo
de íons de hidrogênio, elevando assim o valor do pH para efluentes ácidos e reduzindo o valor
do pH para soluções alcalinas. Da mesma maneira, foi evidenciado que o pH inicial (efluente
bruto) pode ter influência na remoção de cor. DERMENTRIZ et al (2011), reportam a
importância do pH na eficiência do processo de eletrocoagulação, sendo associado ao tipo de
material utilizado como anodo bem como do pH inicial da solução a ser tratada. O pH do
efluente de uma indústria em geral deve ser mantido entre 5 e 9 para não causar desequilíbrio
no ecossistema receptor.
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Tabela 3. Média e Desvio Padrão para as análises físico-químicas do efluente têxtil.
ENSAIO

Alumínio
dissolvido
(mg L-1)
21,81±4,49

01

Cor
Verdadeira
DQO
(mg Pt-Co L
(mg L-1)
1
)
12,7333±
71,33±14,18

DQO
(%)
Remoção

pH

Turbidez
(UNT)

77,67

7,16±0,29

0,27±
0,07
0,27±
0,07
1,15±
0,86
0,62±
0,08
0,66±
0,25
0,50±
0,06
0,56±
0,11
1,46±
0,78
0,55±
0,03

6,21± 1,03

10,6000±

111,66± 9,71

64,88

7,16± 0,29

1,28± 1,92

82,4000±

182,33±43,98

42,66

8,28± 0,07

19,98±
5,35
6,30± 1,28

18,3000±

166,33±47,69

47,69

8,39± 0,40

16,0000±

70,66± 19,13

77,77

6,99± 0,15

10,00±
0,90
36,02±
2,69
6,85± 1,66

12,7667±

47,33± 8,62

85,11

7,06± 0,40

24,2000±

84,33± 4,93

73,48

7,33± 0,23

14,5333±

110,66± 65,2

65,20

7,54± 0,59

Efluente
Bruto

0,93± 0,42

299,00±

318± 55,24

---

4,32± 0,19

(VMP)(1)
(mg L-1)

0,10(2)

ND(3)

ND(3)

6,0 a 9,0

02
03
04
05
06
07
08

65,10
≤ 75

Até 100
UNT

Fonte: Elaborado pelos autores. 2019.
(3) Valor Máximo Permitido Resolução Conama 357/2005 para rio Classe II.
(4) Valor Máximo Permitido Resolução Conama 357/2005 para rio Classe I.
(5) Não Disponível

Os dados apresentados na Tabela 3 apontam como melhores resultados na remoção de
DQO as seguintes combinações: 77,67% para concentração de pigmento de 0,5 g L -1,
concentração de eletrólito de 4 g L-1 e intensidade de corrente elétrica (4A) e 85,11% de
remoção da DQO empregando-se uma concentração de eletrólito de 2 g L-1. Neste sentido,
observa-se o efeito provocado pelo aumento da intensidade de corrente em relação à taxa de
elevação da migração de cátions da solução para o cátodo com a deposição de ânion, e aumento
da migração de ânions da solução para o ânodo com a respectiva deposição de cátions,
resultando no aumento do % de remoção da DQO.
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A resolução CONAMA 357/2005 estipula um valor máximo de alumínio dissolvido
presente em efluentes para disposição em rios de classe I no valor máximo de 0,10 mg L -1, De
acordo com os resultados obtidos, foi evidenciado em todos os ensaios com o eletrodo de
alumínio, aumento da concentração do metal (Al) no efluente tratado. Neste sentido percebe-se
para as reações com maior demanda de corrente (4A), aumento significativo no desgaste dos
eletrodos, impactando no aumento da concentração de alumínio no efluente tratado.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo vislumbram possibilidades de tratamento para o
efluente têxtil. De acordo com os testes realizados, percebeu-se uma redução satisfatória de cor,
turbidez e da DQO do sistema, considerando a difícil biodegradabilidade do efluente. Contudo,
deve-se ressaltar como preocupante neste estudo a elevada concentração de alumínio dissolvido
no efluente tratado. Neste contexto, à presença de íons metálicos na água do efluente tratado
resultantes da degradação de eletrodos podem ser responsáveis pela doença de Alzheimer e
doenças neurodegenerativas causadas pela presença de alumínio.
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RESUMO
Microrganismos que colonizam raízes e promovem o crescimento vegetal são conhecidos como
bactérias promotoras de crescimento vegetal (PGPB – Plant Growth-Promoting Bacteria) e
podem ser uma alternativa para redução da utilização de insumos. O objetivo deste trabalho foi
verificar o efeito de microrganismos, potenciais promotores de crescimento vegetal, associados
a diferentes doses de nitrogênio aplicado em dose única ou de forma parcelada em aveia preta
(Avena strigosa Schreb. – IAPAR61). Conduziu-se um experimento em estufa para avaliar duas
cepas bacterianas na promoção de crescimento de aveia preta, oriundas de uma pré-seleção de
10 cepas bacterianas testadas in vitro para características de interesse do metabolismo
secundário das mesmas. Também foram aplicados como tratamento cinco níveis de nitrogênio
(0, 50, 100, 150 e 300 mg de NH4NO3), com dois modos de aplicação (dose única e dose
parcela em três vezes). Mensurou-se o peso seco foliar (PSF), comprimento radicular (CR),
peso seco radicular (PSR), e volume radicular (VR). O isolado POA29 na dose de 100 mg N
demonstrou ser a melhor dose de N favorável à interação simbiótica entre planta e bactéria. Não
houve diferença significativa entre os tipos de dose aplicadas de nitrogênio entre os tratamentos
testados.
Palavras-chave: PGPB, Avena strigosa, sequenciamento.

USE OF DIAZOTROPHIC BACTERIA IN GRASS FORAGE

ABSTRACT
Microorganisms that colonize roots and promote plant growth are known as Plant Growth
Promoting Bacteria (PGPB) and can be an alternative to reduce the use of agriculture fertilizers.
The aim of this work was to verify the effect of microorganisms, potential plant growth
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promoters, associated to different doses of nitrogen applied in single dose or in split form in
black oats (Avena strigosa Schreb - IAPAR61). A greenhouse experiment was conducted to
evaluate two bacterial strains in the promotion of black oat growth from a pre-selection of 10
bacterial strains tested in vitro for characteristics of secondary metabolism thereof. Five
nitrogen levels (0, 50, 100, 150, and 300 mg of NH4NO3) were applied as treatment, with two
modes of application (single dose and dose three times). Leaf dry weight (PSF), root length
(CR), dry root weight (PSR), and root volume (VR) were measured. The isolate POA29 at the
dose of 100 mg N was shown to be the best dose of N favorable to the symbiotic interaction
between plant and bacterium. There was no significant difference between the nitrogen applied
dose rates among the treatments tested.
Keywords: PGPB, Avena strigosa, sequencing.

INTRODUÇÃO
Os microrganismos conhecidos como PGPB, surgem como alternativas para diminuição
de uso de insumos agrícolas (BENEDUZI et al. 2012). A bioprospecção de bactérias eficazes
na fixação biológica de nitrogênio e que podem promover o crescimento de gramíneas
forrageiras para os sistemas de alimentação animal é uma importante inovação biotecnológica,
de baixo custo e menor impacto ambiental. Emerge então, como possíveis alternativas para
melhorar a sustentabilidade econômica e ecológica das culturas agrícolas, pois são eficientes o
suficiente para permitir uma redução na necessidade de fertilizantes químicos sem redução nos
rendimentos das culturas. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito de microrganismos,
potenciais promotores de crescimento vegetal, associados a diferentes doses de Nitrogênio
aplicado em dose única ou de forma parcelada em aveia preta (Avena strigosa Schreb. –
IAPAR61).

METODOLOGIA
As bactérias utilizadas no experimento vieram da coleção de cultura da Estação
Experimental da Epagri de Lages/SC/Brasil (EEL), que foram isolados de diferentes espécies
forrageiras e pomar de maçã e cadastrados por sua capacidade de fixação biológica de
nitrogênio. As bactérias utilizadas para inoculação em gramíneas foram caracterizadas pela sua
capacidade de produzir ácido indol-3-acético (AIA) em meio LM e meio enriquecido não
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suplementado com triptofano (um precursor de auxina). Para verificar o potencial efeito das
bactérias na promoção do crescimento de aveia preta, foram cultivadas em copos de plástico de
1,7 L contendo substrato estéril (areia e vermiculita 2:1, v/v). O experimento foi realizado no
delineamento casualizado em blocos em esquema fatorial 3x2x5, com seis repetições por
tratamento, sendo testados os fatores inoculante, forma de aplicação de N e doses de N. Como
inoculante, testou-se duas cepas bacterianas POA29 (Pseudomonas sp., produziu 101,43μ mL1

de AIA) e EEL6284 (Rhizobium sp., produziu 21,24μ mL-1 de AIA) e mais o tratamento

controle (sem isolado bacteriano), onde cada unidade experimental foi irrigada com solução
SARRUGE (SARRUGE, 1975), sem fonte de N e diluída a 25% de concentração, adicionada
duas vezes por semana em todos os tratamentos. As doses de N foram aplicadas na forma de
NH4NO3/vaso na dosagem de 10 mL por aplicação, foi avaliada uma dose única (T) e outra
dose parcelada (P) em três aplicações distanciadas em 15 dias - (0N, 50N, 100N, 150N e 300N).
A dose 0N foi aplicada 10 mL de água destilada. Após um período mínimo de 60 dias, as plantas
foram colhidas separando a parte aérea das raízes. As raízes foram lavadas e, logo depois, as
variáveis comprimento, área, diâmetro e volume da raiz foram medidas utilizando o aparelho
“Scanner Calibrated for Image Analysis with Regent Instrumensts Software”. Posteriormente,
as raízes e a parte aérea foram colocados em sacos de papel e levados ao forno de circulação
forçada com temperatura de 65°C para determinar a massa seca. Para verificar o efeito dos
tratamentos, os dados foram submetidos à análise de variância, sendo aplicado o teste de Tukey
quando do efeito significativo. Todas as análises foram realizadas com auxílio do ambiente R
considerando o nível de 5% de significância.
RESULTADOS
Com relação às variáveis relacionadas ao sistema radicular (comprimento, área,
diâmetro e volume), na comparação entre os acessos microbianos testados, não foi verificada
diferença significativa entre as plantas inoculadas com bactérias e controle (Tabela 1), também
não foi observada diferença entre as formas de aplicação de N. Observou-se efeito significativo
de dose, porém quando da comparação dos valores médios observou-se que apenas a dose 0
mg diferiu das demais.
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Tabela 1: Características do sistema radicular de Aveia Preta para as bactérias
inoculantes testadas e Controle e resultado do teste F.
Diâmetro Volume

Massa
seca

Tratamento

Comprimento

Área

Controle

8724.082

964.574

0.351

8505.573 0.57325 a

POA29

8770.766

965.575

0.349

8482.445 0.55856 a

EEL6284

8460.016

929.789

0.349

8157.047 0.55744 a

nível descritivo (p-valor)

0,6493

0,6212

0,7965

0,6154 0.62089

Para a variável massa seca de raiz observou-se efeito significativo da interação entre a
forma de aplicação e a dose de N (pvalor = 0,0184). No entanto, quando do desdobramento da
interação verificou-se efeito da forma de aplicação apenas na dose de 50 mg de NH 4NO3, na
qual a aplicação parcial mostrou um peso radicular superior (0,70 g) do que as plântulas nos
tratamentos com dose única (0,62). Quanto à comparação das doses de N em cada forma de
aplicação observou-se que quando utilizando dose única não existe diferença entre as doses de
N de 50 a 300, já para aplicação parcelada as doses 50 e 100 apresentaram maior massa seca da
raíz, porém a dose 100 não diferiu da dose 150.

Figura 1: a) Massa seca radicular N Parcelado; b)Massa seca radicular N Total.

Para massa seca total observou-se efeito significativo da interação do isolado com a dose
(Tabela 2). O isolado POA29 foi significativamente superior na produção da massa seca total
da planta quando comparado com o controle para a dose 100 de N.
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Tabela 2: Produção de massa seca total de Aveia Preta para as bactérias inoculantes
testadas e Controle e resultado do teste F.
Tratamento
0 mg N
50 mg N
100 mg N 150 mg N 300 mg N
Controle

1,38 c A

3,27b A

3,26 b

POA29

1,36c A

3,20b A

EEL6284

1,28b A

3,35a A

B

3,86 a A

3,58ab A

3,64a A

3,54ab A

3,88a A

3,56a AB

3,72a A

3,60a A

0.8247
0.5803
0.026
0.1129
0.0915
nível descritivo (p-valor)
Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem entre
si (Tukey 5%).
DISCUSSÃO
Em Dartora et al. (2016) investigou o efeito da utilização de estirpes diferentes de PGPB
(2 de Azospirillum sp., 2 de A. brasiliensis, 1 de Enhydrobacter sp. & 1 de Rhizobium sp.),
combinados com doses de 30kg N ha -1, em espécimes de Zea mays. No primeiro ano safra do
experimento os autores não observaram diferenças entre as plantas que receberam PGPB da
dose controle ou da dose de 160kg N ha -1, para os parâmetros: altura de planta, diâmetro do
colmo, peso matéria seca e área foliar. Já no segundo ano safra do experimento o tratamento
com uma das estirpes de Azospirillum sp., o peso da matéria seca foliar foi superior ao do
tratamento controle. No trabalho realizado por
Rodrigues et. al. (2016) realizaram o isolamento e seleção de bactérias promotoras de
crescimento vegetal associadas a cana-de-açúcar; das 136 bactérias isoladas, 83 delas
produziram algum fator de crescimento vegetal, e testaram as 7 melhores quanto à capacidade
de promover o crescimento vegetal em milho, destas, apenas cinco promoveram o crescimento
vegetal em experimentos em casa-de-vegetação. Tais dados corroboram com os levantados
neste trabalho, mostrando a necessidade de uma busca maior por microrganismos promotores
de crescimento vegetal, que possam formar uma associação simbiótica endofítica com a
espécime vegetal estudada mais eficiente, e testar as estirpes bacterianas utilizadas em
experimentos em anos subsequentes.
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CONCLUSÃO
O isolado POA29 na dose de 100 mg N demonstrou ser a melhor dose de N favorável à
interação simbiótica entre planta e bactéria, favorecendo a produção de massa total. Não houve
efeito dos isolados testados para as características do sistema radicular. Novos trabalho são
necessários para verificar o potencial de aplicação destes isolados para aveia preta.
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RESUMO
Com o advento das geotecnologias, a análise morfométrica de bacias hidrográficas tornou-se
viável e de rápida realização, contribuindo para o diagnóstico e o entendimento dos processos
decorrentes da dinâmica geomorfológica e hidrológica, como as enchentes e as inundações. O
objetivo deste trabalho foi analisar a influência das características morfométricas das bacias
hidrográficas dos rios Carahá e Ponte Grande na dinâmica ambiental e na problemática de
enchentes urbanas ocorridas na cidade de Lages-SC. Para a execução deste trabalho foram
utilizados o Modelo Digital de Terreno (MDT) e a rede hidrográfica, ambos originários da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS). O trabalho foi estruturado em
três etapas: a) manipulação dos dados da SDS; b) extração dos índices morfométricos e c)
análise dos dados. A análise em conjunto das bacias estudadas demostra que, apesar das bacias
hidrográficas serem sistemas independentes, uma pode estar diretamente relacionada a eventos
hidrológicos que acontecem em outra.
Palavras-chave: Geomorfometri, Geoprocessamento, SIG, Inundação.

USE GEOTECHNOLOGIES TO UNDERSTAND THE FLOODS IN URBAN AREA
OF LAGES

ABSTRACT
With the advent of geotechnologies, the morphometric analysis of watershed became viable
and fast realization, contributing to the diagnosis and understamding of processes arising from
geomorphological and hydrological dynamics, as floods. The objective of this work was to
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analyze the influence of the morphometric characteristics of the Carahá and Ponte Grande rivers
watersheds on the environmental dynamics and urban flood problems in the city of Lages-SC.
The Digital Terrain Model (DTM) and the hydrographic network were used to carry out this
work, both originating from the Secretariat of Economic and Sustainable Development (SDS).
The work was structured in three stages: a) manipulation of SDS data; b) extraction of
morphometric indices and c) analysis of the data. The joint analysis of the studied basins shows
that, although the watersheds are independent systems, one can be directly related to
hydrological events that happen in another.
Keywords: Geomorphometric, Geoprocessing, GIS, Flood.

INTRODUÇÃO
A análise morfométrica de uma bacia hidrográfica, de forma geral, compreende a
extração de índices que expressam, empírica ou fisicamente, uma determinada característica ou
grandeza do relevo (OLIVEIRA et al., 2010). Segundo Albuquerque e Sakamoto (2015) os
índices morfométricos indicam dados importantes que auxiliam no entendimento de como a
bacia hidrográfica está inserida no sistema hidrográfico e suas possíveis implicações, e podem
ser facilmente obtidos através de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Os SIG’s
possibilitam levantamentos e análises de dados, e cruzamentos de informações que auxiliam no
planejamento, manejo e gerenciamento de recursos naturais e ambientais (PENTEADO e
FUJIMOTO, 2006).
De modo geral, todos os índices morfométricos estão relacionados à suscetibilidade de
ocorrência de enchentes e inundações (OLIVEIRA et al., 2010), uma vez que expressam a
forma como ocorre a infiltração e o escoamento da precipitação no interior de uma bacia
hidrográfica (BRUBACHER et al., 2011). E se tratando de bacias hidrográficas parcialmente
ou totalmente inseridas no meio urbano, as amplas modificações antrópicas que
impermeabilizam o solo, influenciam no processo de formação de inundações (TUCCI et al.,
1995).
Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho a caracterização dos atributos
morfométricos das bacias hidrográficas dos rios Carahá e Ponte Grande, por meio da obtenção
e análise das principais características geomorfométricas, de modo a gerar informações
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potencialmente úteis à compressão da dinâmica ambiental e da problemática de inundações
urbanas ocorridas na cidade de Lages, Santa Catarina.

METODOLOGIA
Área de Estudo
A cidade de Lages está localizada na região da Serra Catarinense e possui cerca de
156.000 habitantes, sendo que 98% desses habitantes residem em área urbana, a qual
compreende uma área de aproximadamente 125 km2. Dessa forma, aproximadamente metade
dessa área é drenada pelas bacias hidrográficas dos rios Carahá e Ponte Grande, que são
pareadas e afluentes do rio Caveiras.
A bacia hidrográfica do rio Carahá ocupa uma área 30,17 km², localizada entre as
coordenadas 50o22’ e 50o18’ O e 27o51’ e 27o46’S Gr. cuja altitude média é de 990,5 m,
enquanto a bacia hidrográfica do rio Ponte Grande ocupa uma área 27,22 km², localizada entre
as coordenadas 50o29’ e 50o17’ O; 27o51’ 27o45’S Gr. e altitude média de 974,16m.
Amostragem e Análise da Dados
Para a execução deste trabalho foram utilizados o Modelo Digital de Terreno (MDT) e
a rede hidrográfica. O MDT é oriundo do aerolevantamento de Santa Catarina, realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) durante o período de 2010 a
2012, com resoluções (pixel) de 0,4 metros e (espacial) de 1 metro, originado a partir da
restituição aerofotogramétrica. A rede hidrográfica, com escala de 1:10.000, também é
originária da SDS. Assim, os dados obtidos foram tratados no software ArcGIS® versão 10.0,
e a base cartográfica foi organizada através do Sistema de Coordenadas Geográficas, utilizandose o Datum SIRGAS2000.
Dessa forma, o trabalho foi estruturado em três etapas: a) manipulação dos dados da
SDS; b) extração dos índices morfométricos e c) análise dos dados. A primeira etapa
compreendeu a delimitação das bacias hidrográficas, seguida da seleção da drenagem contida
nas mesmas. A segunda etapa foi realizada através do Sistema de Informação Geográfica (SIG),
do qual se extraiu os seguintes parâmetros morfométricos absolutos: Área (A), Perímetro (P),
Comprimento da bacia (L), altitudes máximas e mínimas, e altitudes e extensões das curvas de
nível. Já os parâmetros morfométricos relativos de forma: Fator de forma (Kf), Coeficiente de
compacidade (Kc), Índice de circularidade (Ic) e parâmetros morfométricos relativos referentes
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ao padrão e ao relevo das drenagens, tais como: Amplitude altimétrica (H), Densidade de
drenagem (Dd), Relação de relevo (Rh), Declividade média (I), Índice de sinuosidade (Is) e
Índice de rugosidade (Ir); foram obtidos através de equações matemáticas, nas quais foram
aplicados os parâmetros absolutos acima citados e outros dados extraídos do SIG (Quadro 1).
Quadro 1 - Parâmetros morfométricos utilizados na caracterização das bacias hidrográficas dos rios Carahá e
Ponte Grande.
Parâmetro
Fórmula
Descrição da Fórmula
Fonte
Morfométrico
Relação entre a área da bacia (A) e o
Villela e
Fator de forma (Kf)
Kf = A/L²
comprimento da bacia (L).
Mattos (1975)
Coeficiente de
Relação entre o perímetro (P) e a área da bacia
Villela e
Kc = 0,28. P/A
compacidade (Kc)
(A).
Mattos (1975)
Índice de
Relação entre a área da bacia (A) e o perímetro
Ic = A/P
Müller (1953)
circularidade (Ic)
(P).
Amplitude
Diferença de altitudes entre o ponto mais baixo da
Strahler
H=Z-z
altimétrica (H)
bacia (foz) e o ponto de maior altitude.
(1952)
Densidade de
Relação entre o comprimento da rede de
Horton (1945)
Dd = L/A
drenagem (Dd)
drenagem e a área da bacia (A).
Relação de relevo
Relação entre a amplitude altimétrica (Hm) e o
Schumm
Rr = Hm/L
(Rh)
maior comprimento da bacia (L).
(1956)
Produto entre o somatório do comprimento de
Declividade média I (%) = (D/ABH)
todas as curvas de nível (CNi) e a relação entre a
(I)
* ( CNi).100
eqüidistância das curvas de nível (D) e a área (A).
Relação entre a distância da desembocadura do
Índice de
Is = 100 (Lrio e a nascente mais distante (eV), medida em
Horton (1945)
sinuosidade (Is)
eV)/L
linha reta e o comprimento do canal principal (L).
Índice de
Produto entre a amplitude altimétrica (H) e a
Strahler
Ir = H.Dd
rugosidade (Ir)
densidade de drenagem (Dd).
(1958)
Fonte: Produção do próprio autor, 2019.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os dados dos parâmetros morfológicos absolutos e relativos, para
as bacias hidrográficas dos rios Carahá e Ponte Grande.

Tabela 1 - Parâmetros morfométricos absolutos e relativos das bacias hidrográficas dos rios Carahá e Ponte Grande.
Absolutos
Parâmetros
Unidade
Bacia do rio Carahá
Bacia do rio Ponte Grande
Área (A)
km²
30,17
27,22
Perímetro (P)
km
28,67
41,67
Comprimento da bacia (L)
km
8,08
10,78
Altitude mínima (z)
m
871,89
873,33
Altitude máxima (Z)
m
1104,03 m
1.075,03
Relativos
Parâmetros
Unidade
Bacia do rio Carahá
Bacia do rio Ponte Grande
Fator de forma (Kf)
0,46
0,23
Coeficiente de compacidade (Kc)
1,46
2,23
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Índice de circularidade (Ic)
Amplitude altimétrica (H)
m
Densidade de drenagem (Dd)
km/km²
Relação de relevo (Rh)
m/m
Declividade média (I)
(%)
Índice de sinuosidade (Is)
m/m
Índice de rugosidade (Ir)
Fonte: Produção do próprio autor, 2019.

1,11
232,14
1,57
0,03
6,09
40,27
364,46

0,65
201,75
1,43
0,02
7,23
34,86
288,5

DISCUSSÃO
De acordo com o seu fator de forma (0,46), a bacia hidrográfica do rio Carahá se
apresenta como uma bacia com menor propensão a enchentes (< 0,50). Contudo, de acordo com
Stipp et al. (2010), valores de fator de forma próximos de zero indicam que a bacia possui uma
rede de drenagem alongada, enquanto valores próximos a 1,0, indicam bacias com formatos
circulares, podendo-se inferir que a bacia em questão está em um nível intermediário. Já o
coeficiente de compacidade (1,46) demostra que a bacia é intermediária, não sendo tão propensa
a inundações, caso fosse considerado apenas esse parâmetro.
Entretanto, conforme Villela e Mattos (1975), quanto mais irregular a bacia se
apresentar, maior será o coeficiente de compacidade. Pois, um coeficiente mínimo igual à
unidade corresponderia a uma bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é
significativamente superior a (1). No entanto, o índice de circularidade (1,11) indica uma bacia
de formato próximo ao circular (CARDOSO et al., 2006).
No que diz respeito ao índice de rugosidade e da Densidade de drenagem, apesar desses
parâmetros apresentarem resultados regulares, a bacia possui um índice de sinuosidade de
40,27, sendo caracterizado como rio sinuoso (MARCUZZO et al., 2012), ocasionando maior
retenção de água no interior da bacia. Sendo assim, quanto mais elevado o índice de
sinuosidade, menor a velocidade do escoamento e, consequentemente, menor a influência nas
enchentes a jusante devido a maior retenção de água no interior da bacia (BRUBACHER et al.,
2011).
Em relação aos parâmetros morfométricos de forma, a bacia hidrográfica do rio Ponte
Grande apresenta um fator de forma de 0,23, e segundo Villela e Mattos (1975), indica baixa
propensão a enchentes. Por sua vez, o coeficiente de compacidade de 2,23 e o índice de
circularidade de 0,65 indicam uma bacia alongada, pois estão distantes da unidade (1) de
medida (CARDOSO et al., 2006).
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Villela e Mattos (1975), afirmam que quanto mais irregular a bacia for, maior será o
coeficiente de compacidade. Dessa forma, bacias hidrográficas de formato alongado e irregular
possuem menos probabilidade de ocorrência de inundação devido a menor possibilidade de uma
mesma chuva intensa abranger grande parte da bacia, estando dessa forma menos susceptível,
fato comum em bacias circulares (DE SOUZA, et al., 2017).
A bacia do rio Ponte Grande apresenta um índice de rugosidade intermediário de 288,5,
relativamente inferior ao índice de rugosidade da bacia do rio Carahá, evidenciando uma menor
densidade de drenagem e variação de altitude na bacia. No mesmo contexto, o índice de
sinuosidade de 34,86 m/m também é inferior na bacia do rio Ponte Grande, caracterizando o rio
principal como divagante (MARCUZZO et al., 2012), tornando maior a velocidade do fluxo
d’água e energia na bacia. E de acordo com Brubacher et al. (2011), esse fator possui influência
direta nas enchentes a jusante da bacia, uma vez que a maior velocidade do fluxo não permite
que a água fique retida por muito tempo no interior da bacia.
Os parâmetros morfométricos relativos, referentes ao padrão e ao relevo das drenagens
da bacia do rio Carahá, apresentaram características que indicam uma bacia com baixa
capacidade energética dos seus fluxos d’água no processo erosivo e no transporte de
sedimentos; dessa forma, possui maior retenção de água e em ocasiões de eventos extremos,
podem ocorrer pontos de inundações. Por outro lado, a bacia do rio Ponte Grande apresenta
parâmetros que a caracterizam como uma bacia com menor capacidade de retenção de água,
maior capacidade de escoamento e energia dos fluxos, reduzindo as possibilidades de
inundações dentro da bacia, mas, em contrapartida, potencializando inundações a jusante da sua
foz.

CONCLUSÃO
A bacia do rio Carahá apresenta características de uma bacia de inundação e, devido sua
foz se localizar no rio Caveiras, a jusante da foz do rio Ponte Grande, as características do fluxo
do rio Ponte Grande intensificam a probabilidade de inundações nessa bacia. Desse modo, a
análise em conjunto das bacias estudadas demostra que, apesar das bacias hidrográficas serem
sistemas independentes para análise, uma pode estar diretamente relacionada a eventos
hidrológicos que acontecem em outra. Contudo, a análise dos parâmetros morfométricos de
bacias hidrográficas é uma importante ferramenta para a tomada de decisões de problemas,
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como as inundações, que se tornam ainda mais relevantes quando ocorrem em áreas urbanas,
na qual um evento natural desse gênero pode causar diversos danos ambientais e
socioeconômicos.
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RESUMO
A produção orgânica de alimentos é uma atividade emergente, devido a suas especificidades de
cultivo, motivada pela demanda da sociedade por alimentos saudáveis e com sistemas de
produção ambientalmente corretos. O emprego de compostos na produção orgânica é uma
prática recomendada oficialmente, a compostagem é importante método de transformação dos
resíduos em um fertilizante comercial de alto valor nutricional. Outro material alternativo é um
mineral proveniente da extração da rocha de ardósia. O objetivo do presente trabalho foi avaliar
o valor agronômico como fertilizante do composto frigorífico (CF) e de pó de rocha (PR) por
meio das produções de matéria verde (MV) e seca (MS) da alface. O Experimento foi realizado
em 2019 na Estação experimental da Epagri de Itajaí - SC, conduzido em vasos dentro de
abrigos, utilizando quatro doses do pó de rocha, uma dose de CF com doses crescentes de PR
por vaso: T1 – 0g; T2 – 50g de PR; T3 – 100g de PR; T4 – 200g de PR; T5 – 400g de PR; T6
150g de CF; T7 – 150g de CF e 50g de PR; T8 – 150g de CF e 100g de PR; T9 – 150g de CF e
200g de PR; T10 – 150g de CF e 400g de PR. O CF proporcionou incrementos na produção da
alface acima de 500g planta. Foi possível concluir que o CF é um produto que pode ser utilizado
na adubação da cultura da alface, promovendo um incremento na produtividade. Contudo, a
associação do CF com o remineralizador não surgiu efeito significativo.
Palavras-chave: compostagem, pó de ardósia, hortaliça.
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USE OF AGROINDUSTRIAL COMPOUNDS AND ROCK POWDER IN THE
CACTUS OF ALFACE (LACTUCA SATIVA L.)

ABSTRACT
The organic production of food is an emerging activity, due to its specificities of cultivation,
motivated by the society's demand for healthy foods and with environmentally correct
production systems. The use of compounds in organic production is an officially recommended
practice, composting is an important method of processing waste into a commercial fertilizer
of high nutritional value. Another alternative material is a mineral from the extraction of slate
rock. The objective of the present work was to evaluate the agronomic value as fertilizer of the
refrigerated compost (CF) and rock powder (PR) by means of green matter (MV) and dry matter
(DM) production of lettuce. The experiment was carried out in 2019 at Epagri experimental
station in Itajaí - SC, conducted in pots inside shelters, using four doses of rock powder, one
dose of CF with increasing doses of PR per vessel: T1 - 0g; T2 - 50g PR; T3 - 100g PR; T4 200g PR; T5 - 400g PR; T6 150g CF; T7 - 150g of CF and 50g of PR; T8 - 150g of CF and
100g of PR; T9 - 150g of CF and 200g of PR; T10 - 150g of CF and 400g of PR. CF provided
increases in lettuce production above 500g plant. It was possible to conclude that CF is a
product that can be used to fertilize the lettuce crop, promoting an increase in productivity.
However, the association of CF and remineralization did not have a significant effect.
Keywords: composting, slate powder, vegetables.

INTRODUÇÃO
O setor agroindustrial de Santa Catarina gera elevados volumes de resíduos, que quando
não tratados, ocasionam sérios problemas ambientais. Esses materiais podem ser transformados
em fertilizantes para uso em cultivos agrícolas por meio do processo de compostagem. Além
da riqueza nutricional e biológica que os compostos orgânicos conferem ao solo e às plantas,
auxiliam, sobremaneira, no seu cultivo por meio da melhoria das qualidades químicas, físicas
e biológicas do solo (Souza; Prezotti, 2007).
Embora esta compostagem venha sendo realizada com sucesso e o fertilizante produzido
apresente características químicas de fertilidade promissoras, não há estudos sobre o valor
agronômico do composto final, assim como do pó de rocha. Análises preliminares da ardósia
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tem demonstrado a presença de até 6% de potássio e microelementos podendo-se tornar um
potencial fertilizante de liberação lenta, convertendo em um remineralizador com potencial
agrícola.
A demanda por materiais efetivos no sistema de produção orgânica se caracteriza pela
forte produção e consumo de hortaliças, que demanda elevados volumes de fertilizantes
orgânicos. A rochagem é uma técnica de fertilização baseada na adição de pó de determinados
tipos de rocha ou minerais com a capacidade de alterar positivamente a fertilidade dos solos
sem afetar o equilíbrio do ambiente. O termo remineralizador é utilizado para descrever as
matérias-primas de origem mineral (rochas, resíduos de mineração, garimpo e metalurgia)
passíveis de serem utilizados na agropecuária com efeitos benéficos na fertilização, na correção
e ou no condicionamento do solo.
A busca por fontes de nutrientes eficientes, econômicas e mais acessíveis tem
importante papel na economia brasileira e vários projetos que buscam novas fontes nacionais
de nutrientes para agricultura. A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça de folhas comestíveis
pertencente à família Asteraceae. A utilização dessa espécie de hortaliça nos permite estimar
em um curto espaço de tempo um resultado significativo de seu desenvolvimento em vaso, além
de que é espécie cultivada em grande escala na região, o que demanda que estudos relacionados
ao cultivo mínimo e de menores custos sejam feitos para melhoria no sistema de produção da
espécie.
Considerando os aspectos aqui abordados, o objetivo do trabalho foi realizar um
experimento com aplicação de doses do composto de resíduos de frigorífico e de pó de rocha
em vasos, para avaliar o valor agronômico do fertilizante e do remineralizador por meio da sua
contribuição no crescimento da planta.

METODOLOGIA
Os resíduos foram provenientes dos frigoríficos, localizados em Rio do Sul e Presidente
Getúlio, das criações de suínos de granjas localizadas em Ituporanga e Rio do sul e da fábrica
de rações localizada em Agronômica. Os resíduos foram distribuídos e misturados com
caminhões e trator com concha, em compartimentos (duas paredes paralelas de alvenaria) de
1,5 m de altura por 4,0 m de largura e 95 m de comprimento. A leira de compostagem (mistura
de materiais) foi montada de uma extremidade à outra, avançando 25 m por semana, sendo que
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em 25 dias ocupava todo o compartimento. A leira era continuadamente revolvida desde seu
início por uma máquina autopropulsionada que revolve a mistura com helicoides, se deslocando
sobre a pilha da compostagem. Após três meses do início da compostagem, o material foi
retirado do compartimento automatizado e depositado em um outro compartimento para
depósito, sem revolvimento e após dois meses, o composto foi considerado pronto. A tomada
de decisão para finalização do processo foi devido às características do composto relacionadas
a relação C/N, abaixo de 15, além da temperatura do fertilizante estar próxima à do ambiente,
que indicam a estabilidade do material.

Tabela 1. Características do composto de resíduo da agroindústria frigorifica utilizado no
experimento, Itajaí-SC, 2019.
Composto pH P
K
N
Ca Mg
Umidade
Relação C/N
...............................%......................................
CF
7,1 2,0 0,8 2,3 2,2 0,7
25,1
14,0
Pó de ardósia - 0,2 3,6
1,7 3,5
A Pedreira Castelinho LTDA situada à rodovia BR-470, Km 158, bairro Bracatinga II,
município de Trombudo Central – SC tem como sua principal atividade a rochagem, ou
extração de pedra ardósia, a principal função da mina. O pó de rocha de ardósia da pedreira, é
um resíduo que compõe 70% do total da mina liberada para lavra da pedra. Este resíduo é
atualmente utilizada como sub-base em estradas pavimentadas ou de base em estradas de terra,
finalidade pouco nobre, de baixo valor agregado. Baseado no teor de minerais presentes no pó
de rocha é possível estabelecer padrões para a recomendação do seu uso como fonte de
nutrientes para as plantas.
O experimento de avaliação do composto e do pó de rocha foi realizado na Estação
Experimental da Epagri de Itajaí, na área de estudos de cultivo em hortaliças, no município de
Itajaí - SC. O experimento foi realizado com o cultivo da alface, com 120 vasos de plástico,
com capacidade de seis litros de solo, conduzidos em abrigo, onde foram avaliadas doses do pó
de rocha (PR) e de resíduos de frigorífico (CF) associado a crescentes doses de pó de rocha
(PR) e com o solo da própria estação, caracterizado como um Argissolo Vermelho Distrófico
Arênico. Os tratamentos foram: T1 – 0g sendo a testemunha. Tratamentos T2-T5 somente com
pó de rocha, nas seguintes doses: T2 – 50g de PR vaso-1; T3 – 100g de PR vaso-1; T4 – 200g de
PR vaso-1; T5 – 400g de PR vaso-1. O tratamento T6 foi somente com composto, na dose de
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150g de CF vaso-1. Nos tratamentos T7-T10 foi associado o composto com doses de pó de
rocha: T7 – 150g de CF e 50g de PR vaso-1 ; T8 – 150g de CF e 100g de PR vaso -1 ; T9 – 150g
de CF e 200g de PR vaso -1; T10 – 150g de CF e 400g de PR vaso-1. Cada tratamento teve 12
repetições, com 1 plantas de alface por vaso, conduzido em delineamento em blocos ao acaso.
A dose média para o composto foi com base na recomendação de outros compostos encontrado
na literatura e no Manual de Calagem e Adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. O dimensionamento das doses de pó de rocha, foi realizado com base em estudos
publicados em condições semelhantes, tal como (F. B. S. Prates et al., 2009). Foram realizadas
uma colheita quando as plantas apresentaram tamanho considerável para colheita e consumo.
A irrigação foi localizada, com mangueiras diretamente ligadas ao solo no vaso, e manualmente
quando necessário, sempre procurando manter a umidade próximo a capacidade de campo. Os
resultados foram submetidos a análise estatística e aplicado teste de separação de médias Tukey
com auxílio do sistema computacional Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A associação do composto elaborado com resíduos da agroindústria frigorífica, com a
aplicação de crescentes doses de pó de rocha na nutrição da alface, em sistema orgânico de
produção com apenas um cultivo, não apresentou efeitos significativos (Tabela 1). Entretanto,
as plantas fertilizadas com composto atingiram tamanho e aspecto considerado comercial
(Figura 1).
Tabela 2. Valor da massa verde (MV) e seca (MS) das plantas de alface nos tratamentos com
uso de pó de rocha e composto orgânico.
Tratamento Massa Verde (kg)
Massa Seca (g)
Testemunha 0.172
a*
0.0173
a*
T2
0.168
a*
0.0170
a*
T3
0.181
a*
0.0183
a*
T4
0.170
a*
0.0172
a*
T5
0.179
a*
0.0181
a*
T6
0.670
b*
0.0676
b*
T7
0.598
b*
0.0604
b*
T8
0.574
b*
0.0580
b*
T9
0.574
b*
0.0580
b*
T10
0.587
b*
0.0593
b*
* As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 5%.
** MV e MS = valores de 6 plantas.
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Os tratamentos que receberam somente as doses de pó de rocha tiveram média de peso
fresco das plantas de 0.170 a 0.180g por planta, não diferindo da testemunha, com média 0.175
(Tabela 1). Por outro lado, os tratamentos que receberam doses de composto obtiveram média
de 0.670g, diferindo dos tratamentos sem adubação e com somente pó de rocha. Esses aspectos
podem ser atribuídos ao fato do remineralizador ser de baixa solubilidade (HARLEY; GILKES,
2000). O pó de rocha possui uma disponibilidade de seus nutrientes mais lenta, o que explicaria
a diferença no peso das plantas em comparação ao composto orgânico. Então, para dar mais
credibilidade ao remineralizador, teríamos que fazer outros cultivos, de maior duração,
garantindo sua maior disponibilidade as plantas e credibilidade a sua eficiência. É importante
destacar que os resultados apresentados neste resumo são apenas do primeiro cultivo mas terão
continuidade buscando avaliar a disponibilidade dos nutrientes em outros cultivos
subsequentes.

Figura 1. A) Inicio cultivo das alface em vasos em 26 de março de 2019. B) Plantas de alface
após 9 dias de cultivo. C) Plantas de alface após 15 dias de cultivo.

Os tratamentos de composto orgânico associados a doses crescentes de pó de rocha
obtiveram pesos médios entre 0.560 a 0.690g de alface por planta. Apesar do composto
proporcionar incrementos significativos na produção comparado com a testemunha e somente
pó de rocha, a mistura com doses do remineralizador não produziu efeito significativo. O fato
das doses crescentes do remineralizador misturados ao composto não mostrarem efeito na
produção, pode-se ser atribuída a baixa taxa de solubilidade do pó de rocha, conforme
verificado por (MELAMED; GASPAR; MIEKELEY, 2007).
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Figura 2. A) Plantas de alface adubadas com composto mais dose de pó de rocha. B) Plantas de
alface sem adubação e somente com adubação de pó de rocha.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o composto elaborado com resíduos da agroindústria frigorífica é um
produto que pode ser utilizado na adubação da cultura da alface, promovendo um incremento
na produtividade. Contudo, a associação do composto orgânico com o remineralizador não
surgiu efeito significativo em apenas um cultivo.
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o cultivo de variedades PIWI
no estado de Santa Catarina, suas potencialidades, desafios futuros e tendências para uma
viticultura moderna e sustentável. Para o desenvolvimento da revisão bibliográfica foram
compilados trabalhos científicos referentes a publicações nacionais e internacionais, e consulta
de dissertações e teses, referentes aos temas: ‘variedades PIWI’, ‘resistência varietal para
doenças da videira’, ‘viticultura em Santa Catarina’, doenças da videira’. Atualmente a
viticultura atual passa por uma série de mudanças, com a necessidade de redução da utilização
de agrotóxicos, e nesse sentido, a utilização de variedades resistentes a doenças fúngicas tornase uma importante ferramenta no controle de doenças, em especial o míldio da videira. As
variedades PIWI, através dos dados observados, apresentam grande potencial de cultivo no
estado de Santa Catarina, apresentando resistência a ocorrência do míldio da videira,
alcançando níveis de maturação adequados para a elaboração de vinhos finos de qualidade,
sendo uma alternativa viável e sustentável de substituição das variedades viníferas, que
apresentam alta suscetibilidade a ocorrência de doenças fúngicas.
Palavras-chave: Vitis vinifera L., vinhos de altitude, piramidação

PIWI VARIETES: A VIBRANT ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE
VITICULTURE IN SANTA CATARINA STATE?

ABSTRACT
The present work deals with a literature review on the cultivation of PIWI varieties in the state
of Santa Catarina, its potentialities, future challenges and trends for a modern and sustainable
viticulture. For the development of the bibliographic review, scientific works were compiled
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referring to national and international publications, and consultation of dissertations and theses
related to the themes: 'PIWI varieties', 'varietal resistance to grapevine diseases', 'viticulture in
Santa Catarina', diseases of the vine '. Currently the current viticulture undergoes a series of
changes, with the need to reduce the use of pesticides, and in this sense, the use of varieties
resistant to fungal diseases becomes an important tool in the control of diseases, especially vine
mildew . The PIWI varieties, through the observed data, present great potential of cultivation
in the state of Santa Catarina, presenting resistance to the occurrence of the downy mildew of
the vine, reaching maturation levels suitable for the elaboration of fine quality wines, being a
viable and sustainable alternative of substitution of the grape varieties, which present high
susceptibility to the occurrence of fungal diseases.
Keywords: Vitis vinifera L., high altitude wines, pyramids

INTRODUÇÃO
O estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor de uvas (Vitis vinifera L.) do
Brasil para vinicultura, com destaque para as regiões de elevada altitude. As regiões de elevada
altitude de Santa Catarina (SC) caracterizam-se por apresentar vinhedos entre 900 e 1400
metros acima do nível do mar (WURZ et al., 2017). Devido a estas características, favorece o
cultivo de variedade de uvas Vitis vinifera L., as quais atingem índices de maturação que
permitem fornecer matéria prima para elaboração de vinhos diferenciados por sua intensa
coloração, aroma e acidez (MALINOVSKI et al., 2016).
Porém, nessas regiões observa-se elevados volumes de chuva, em muitas safras
ultrapassando os 1.000 mm, durante o ciclo vegetativo (WURZ et al., 2019). Estas condições
climáticas também são favoráveis a muitos fungos que podem reduzir significativamente o
rendimento e a qualidade da fruta (DE BEM et al., 2015). Míldio [Plasmopara viticola (Berk.
E Curt) Berl. DeToni e Botrytis. cinerea ( Pers.: Fr.) são os principais problemas que afetam a
produção de uva no sul do Brasil (CHAVARRIA et al., 2007).
Aliado as condições climáticas favoráveis a ocorrência de doenças, verifica-se nessa
região o predomínio no cultivo de variedades viníferas, destacando-se o cultivo das variedades
de uvas viníferas Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir.
Segundo Chavarria; Santos (2013), no cultivo convencional de uvas V. vinifera no Rio Grande
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do Sul são realizadas, em média, 14 pulverizações com fungicidas, sendo que destas, 8 a 10 são
realizadas para o controle do míldio.
Para Sonego et al. (2005), a resistência varietal é uma importante ferramenta no controle
de doenças fúngicas, e normalmente variedades viníferas são mais suscetíveis a ocorrência das
principais doenças fúngicas. Algumas variedades de videiras americanas tem se mostrado
resistentes a doenças fúngicas, no entanto a qualidade dos vinhos é baixa, então realizou-se
cruzamentos de espécies de videira americanas e viníferas, a fim de obter resistências a doenças
e vinhos de alta qualidade. Nesse contexto surgiu as variedades PIWI, no século 20
(EHRHARDT et al., 2014).
Nesse contexto, tem-se como objetivo desse trabalho realizar uma revisão bibliográfica
sobre o cultivo de variedades PIWI no estado de Santa Catarina, verificando suas
potencialidades, desafios futuros e tendências para uma viticultura moderna e sustentável.

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o cultivo de variedades
PIWI no estado de Santa Catarina, suas potencialidades, desafios futuros e tendências para uma
viticultura moderna e sustentável. Para o desenvolvimento da revisão bibliográfica foram
compilados trabalhos científicos, referentes a publicações nacionais e internacionais, além da
consulta de dissertações e teses, referentes aos temas: ‘variedades PIWI’, ‘resistência varietal
para doenças da videira’, ‘viticultura em Santa Catarina’, doenças da videira’, os quais foram
consultados através de periódicos indexados no portal Scielo.
Levantou-se dados científicos e relacionados a produção de variedades PIWI em
instituições de pesquisa, tais como a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão do Estado
de Santa Catarina (EPAGRI), e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Cada trabalho foi catalogado e os dados foram organizados de tal forma que fosse
possível fazer o levantamento bibliográfico proposto no presente trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, a grande maioria dos vinhedos para a produção de vinhos finos consiste de
cvs. V. vinifera, altamente suscetíveis ao patógeno P. viticola, e a sua substituição por
variedades de maior resistência é demorada e dispendiosa. Devido ao elevado apelo pela
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redução do uso de produtos químicos na viticultura e para minimizar as desvantagens
ambientais e econômicas, programas de melhoramento criaram variedades de uvas resistentes
a fungos, denominadas ("Piwis") (ZANGHELINE, 2018).
Propriedades de resistência a doenças de espécies americanas e asiáticas foram
adicionadas por meio de cruzamentos em espécies de uva europeias. Embora estes "Piwis" em
comparação com as cvc. tradicionais, apresentam boa qualidade de vinho, os consumidores
ainda preferem os vinhos de cvs. tradicionais, no entanto, a principal vantagem consiste na
redução dos tratamentos com fungicidas (PETGEN, 2016).
Diversos estudos realizados em Santa Catarina com variedades PIWI demonstram sua
maior resistência a doenças fúngicas, especialmente o míldio da videira. Em estudo realizado
por De Bem et al. (2016), observou-se que as variedades PIWI Cabernet Carbon, Regent e
Bronner apresentaram valores inferiores de incidência e severidade de míldio em comparação
a variedade V. vinifera Sangiovese. Além disso, os mesmos autores, avaliaram a maturação
dessas variedades, e verificaram para as variedades PIWI um maior acúmulo de sólidos solúveis
em relação a variedade Sangiovese, além disso, a variedade Regente apresentou valores
superiores de polifenóis em relação as demais variedades, indicando seu potencial para a
elaboração de vinhos finos.
Souza et al. (2019), avaliou duas altitudes de Santa Catarina (830m e 1.100m), as
variedades PIWI ‘Felicia’, ‘Calardis Blanc’ e ‘Aromera’, na qual observou índices de fertilidade
superiores aos observados por variedades viníferas cultivadas em Santa Catarina, e para a
variável sólidos solúveis, os autores verificaram valores acima de 18°Brix e acidez abaixo de
109 meq L-1 para as videiras cultivadas a uma altitude de 830m e valores 19°Brix e acidez
abaixo de 115 meq L-1 para as videiras cultivadas a uma altitude de 830m
Em geral, para a elaboração de vinhos de qualidade recomendam-se para o mosto, teores
de sólidos solúveis acima de 20 °Brix, acidez total menor que 135 meq L -1 e pH menor que 3,5
(JACKSON, 2014). Em estudo realizado por Bonin et al. (2017), em São Joaquim - SC,
observou-se que as variedades PIWI apresentam resistência ao míldio da videira, no entanto,
são suscetíveis a antracnose da videira. As variedades PIWI Cabernet Cortiz, Bronner
apresentam a mesma suscetibilidade a antracnose que a variedade V. vinifera Cabernet
Sauvignon, enquanto a variedade PIWI Regent apresentou a maior suscetibilidade a antracnose
em relação as variedades Cabernet Cortiz, Bronner e Cabernet Sauvignon. Além da
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suscetibilidade a antracnose, Bonin et al. (2017), avaliou a maturação dessas variedades, e
observou que a variedade PIWI Cabernet Cortiz apresentou maior valor de sólidos solúveis,
enquanto a variedade Regente apresentou maior conteúdo de polifenóis totais em relação as
demais variedades avaliadas.
Avaliando-se maturação de quinze variedades resistentes, Pedo et al. (2019), observou
que treze variedades PIWI apresentaram valores de sólidos solúveis superiores a 20°Brix, e
acidez média de 6 g/L.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a viticultura atual passa por uma série de mudanças, com a necessidade
de redução da utilização de agrotóxicos, e nesse sentido, a utilização de variedades resistentes
a doenças fúngicas torna-se uma importante ferramenta no controle de doenças, especialmente
míldio da videira, para o viticultor.
As variedades PIWI, através dos dados observados, apresentam grande potencial de
cultivo no estado de Santa Catarina, apresentando resistência ao míldio, e atingindo níveis de
maturação adequados para a elaboração de vinhos finos de qualidade, sendo uma alternativa
viável e sustentável de substituição de variedades viníferas, que apresentam grande
suscetibilidade a ocorrência de doenças fúngicas.
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RESUMO
Com o objetivo de produção de mudas de Pinus elliottii o estudo testando cinco diferentes
coberturas foi desenvolvido no Centro de Ciências Agroveterinarias da Universidade do
Estado de Santa Catarina. Foram testadas as seguintes coberturas: o próprio substrato
(testemunha), cobertura com casca de arroz carbonizada, cobertura com vermiculita,
cobertura com serragem, cobertura com falha de pinhão triturada. O experimento foi
conduzido em delineamento inteiramente casualisado DIC. Utilizaram-se sementes
oriundas do Viveiro Florestal da universidade. Finalizando o período de avaliação de
germinação e crescimento nos meses de setembro a novembro de 2018 os dados coletados
foram submetidos ao Software SISVAR, para análise de variância e testes de média para
todos os tratamentos, onde pode-se concluir que o tratamento que correspondia a cobertura
de vermiculita foi o que desempenhou um melhor resultado para maioria das variáveis
analisadas, germinação e crescimento, apresentando as melhores médias, portanto, o uso de
cobertura de vermiculita em semeadura de Pinus elliottii é o mais indicado para produção
de mudas de tal espécie por apresentar o resultado mais satisfatório.
Palavras-chave: Substrato, Índice de Velocidade de Emergência, desenvolvimento inicial.
VERMICULITE IN THE SEED COVERAGE OF Pinus elliottii FAVORECE THE
GERMINATION

ABSTRACT
With the objective of producing seedlings of Pinus elliottii the study testing five different
coverages was developed at the Agroveterinary Sciences Center of the State University of Santa
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Catarina. The following coverages were tested: the substrate itself (control), carbonized rice
husk cover, vermiculite cover, sawdust cover, crushed pine cone failure cover. The experiment
was conducted in experimental outlining of randomized (DIC). Seeds from the Forest Nursery
of the university were used. At the end of the germination and growth period from September
to November 2018, the collected data were submitted to the SISVAR Software for analysis of
variance and mean tests for all treatments, where it can be concluded that the treatment that
corresponded to The best results were obtained for most of the analyzed variables, germination
and growth, presenting the best means, therefore, the use of vermiculite cover in Pinus elliottii
sowing is the most suitable for the production of seedlings of such species by satisfactory result.
Keywords: Substrate, Emergency Speed Index, initial development.

INTRODUÇÃO
No Brasil, algumas espécies de Pinus sp. (Pinaceae) são plantadas com diversas
finalidades, como produção de madeira para serraria, papel, chapas, aglomerados, dentre outras,
sendo utilizadas de forma intensiva em reflorestamentos (Caldeira et al., 1996; Iwakiri et al.,
2002). Pinus elliottii está entre as espécies mais plantadas, mas pouco se conhece sobre as
características ecológicas das florestas formadas com esta essência nas condições tropicais,
principalmente em relação à cadeia alimentar e à ciclagem de nutrientes e suas consequências
sobre a produtividade e sustentabilidade do sistema.
Segundo o Sistemas de Produção Embrapa, a variedade P. elliottii é a mais plantada
nas regiões Sul e Sudeste, no entanto em menor escala do que o P. taeda, visto que sua
madeira não é utilizada pelas indústrias de celulose e papel, e sim na produção de madeira
para processamento mecânico e na extração de resina. Em comparação com essa outra
variedade, o P. elliottii apresenta algumas características notáveis como a exsudação de
resina, mais abundante pelos cortes e ferimentos na madeira, ramos e acículas. Apresentam
acículas mais densas, longas e de coloração escura, cones pedunculados com escama e sem
espinho.
Considerando que a implantação de florestas no Brasil é feita quase que
exclusivamente por meio de plantio de mudas, torna-se indispensável a melhoria continua
nos sistemas de produção das mudas a serem utilizadas. Tal processo requer cuidados
especiais, conhecimentos e técnicas precisas. Eentre as observações a serem feitas na
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produção de mudas, a escolha do substrato é uma das mais relevantes, pois implica em fatores
determinantes como a germinação e crescimento. De acordo com Ramos et al. (2002), o
substrato tem a finalidade de proporcionar condições adequadas à germinação e ao
desenvolvimento do sistema radicular da muda em formação. Além disso, fatores como
estrutura, aeração, capacidade de retenção de água e grau de infestação de patógenos podem
variar de um substrato para outro, interferindo no processo de germinação e desenvolvimento
das mudas (MORAES et al., 2007).
Na escolha do substrato deve-se caracterizar primeiramente o material,
determinando-se seus atributos físicos, químicos e biológicos (Abad et al., 1992). Além do
substrato selecionado, o tipo de recipiente interfere na qualidade das mudas e no custo de
produção (Kostopoulou et al., 2011).
Considerando a importância da escolha do substrato para o processo de produção de
mudas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação de sementes de Pinus elliottii com
cobertura por diferentes substratos e o desenvolvimento inicial da espécie.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado no Viveiro Florestal, do Centro de Ciências
Agroveterinarias – CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, localizado
na cidade de Lages, Santa Catarina. Lages é uma cidade da região do Planalto de Santa
Catarina, localizada a uma latitude de 27º47’32” S, longitude de 50º18’18” W e altitude de
928 m. Possui clima do tipo Cfb, segundo classificação de Köppen. A vegetação segundo o
manual técnico de vegetação do IBGE é considerada de Floresta Ombrófila Mista Montana.
As precipitações são bem distribuídas ao longo do ano, atingindo 1682 mm e a temperatura
média da região é em torno de 15,9 ºC de acordo com a estação meteorológica de Lages,
regida pela EPAGRI/CIRAM/INMET.
A instalação do experimento ocorreu em agosto de 2018, para a semeadura utilizou-se
tubetes de 110 cm³, preenchidos com substrato comercial e enriquecido com 6 g L-1 de fertilizante
de liberação comtrolada (15-15-15). As sementes foram cobertas com 0,5 cm de substrato, onde
foi aplicado os tratamentos de cobertura. As sementes utilizadas de Pinus elliottii foram adquiridas
de uma empresa que comercializa sementes florestais.
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O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualisado (DIC), com
cinco repetições para cada tratamento e 25 plantas por repetição. Para condução do experimento
foram utilizados cinco tratamentos: T1- Própria cobertura (testemunha); T2 - Cobertura com
casca de arroz carbonizada; T3 - Cobertura com vermiculita; T4 - Cobertura com serragem e
T5 - Cobertura com falha de pinhão triturada.
Avaliou-se o Índice de Velocidade de Emergência, com base no Índice de Velocidade
de Germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962) de cada tratamento foi calculado por meio da
seguinte fórmula:
𝐼𝑉𝐺 =

𝐺1 𝐺2
𝐺𝑛
+
+⋯+
𝑁1 𝑁2
𝑁𝑛

Onde:
G1, G2, Gn = número de plântulas na primeira, na segunda e na última contagem.
N1, N2, Nn = número de dias de semeadura à primeira, segunda e última contagem

Para a determinação da porcentagem de germinação foi utilizado a seguinte fórmula:
𝑁
𝐺 = ( ) 𝑥 100
𝐴
Onde:
N = número de sementes germinadas
A = número de sementes na amostra
Unidade: %
(CETNARSKI FILHO, R.; CARVALHO, de R. I., 2009)
Aos 110 dias avaliou-se a altura total da parte aérea (cm) utilizando régua
milimetrada, definida pela distância vertical da superfície do substrato até o topo da planta e
diâmetro do colo (mm) com auxílio de um paquímetro digital.
Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, com uso do software
SISVAR e utilizando-se do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov à uma significância
de 5%. Para as características de altura e diâmetro realizou-se a análise de variância (ANOVA)
e o teste de médias de Tukey a 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a análise estatística verificou-se a normalidade dos dados e variâncias
significativas entre as médias (ANOVA) seguindo para o teste de média de Tukey (Tabela 1).

Tabela 1. Médias para Índice de Velocidade de Emergência (IVE), porcentagem de germinação
(%G), altura das mudas (H) e diâmetro do coleto (DAC), para mudas de Pinus elliottii avaliadas
aos 110 dias após a semeadura.
Tratamento

IVE

T1 - Testemunha

%G

H (cm)

DAC (mm)

2,41 ab* 58,4 ab

9,5 b

1,81 b

T2 - Cobertura de casca de arroz carbonizada

1,84 b

39,2 b

9,0 c

1,98 ab

T3 - Cobertura com vermiculita

3,46 a

60,8 a

11,9 a

2,17 a

T4 - Cobertura com serragem

2,14 b

47,2 ab

9,9 b

1,89 b

T5 - Cobertura com falha de pinhão triturada

3,05 ab

65,6 a

10,2 b

1,95 b

* Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade de erro.

Para o Índice de Velocidade de Emergência é possível observar que o tratamento 3
(cobertura com vermiculita) se destaca com a melhor média (3,46) no entanto, seu desempenho
não difere dos tratamentos 1 (testemunha) e 5 (cobertura com falha de pinhão triturada,
implicando na ambiguidade, porém com médias um pouco contrastantes.
Na variável porcentagem de germinação, verificou-se que o tratamento 2 (cobertura com
casca de arroz carbonizada) apresentou média inferior de todos os demais tratamentos com
(39,2%) a maior média foi a do tratamento 5 (cobertura com falha de pinhão triturada) com
65,5% de germinação, no entanto, não diferiu do tratamento 3 (vermiculita) que apresentou uma
média de 60,8% de germinação.
No crescimento em altura, os tratamentos 4 (cobertura com serragem) e 5 (cobertura
com falha de pinhão triturada) são estatisticamente iguais por apresentarem a mesma letra e
coeficiente, esses tratamentos não diferem do tratamento 1 (testemunha) que era o próprio
substrato comercial. A maior média para a variável altura foi do tratamento 3 (vermiculita) que
apresentou 11,89 cm de altura aos 110 dias, sendo o melhor desempenho diferindo de todos os
outros quatro tratamentos, pois apresentou coeficiente diferente dos demais.
Por fim,

para variável DAC averiguou-se que os tratamentos 1 (testemunha), 4

(cobertura com serragem) e o tratamento 5 (cobertura com falha de pinhão triturado) são
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estatisticamente iguais, e esses tratamentos não diferem do tratamento 2 (cobertura com casca
de arroz carbonizada). O tratamento 3 (vermiculita) foi o que apresentou melhor desempenho
na avaliação feita para o diâmetro do coleto, apresentando a maior média de 2,17 cm aos 110
dias.
De forma geral a vermiculita foi a cobertura que proporcionou melhor germinação e o
melhor crescimento inicial das mudas de pinus, confirmando que a vermiculita é um excelente
substrato para a produção de mudas de espécies florestais e também poderia ser utilizado nos
laboratórios de análise de sementes como substrato para o teste padrão de germinação, devido
às vantagens como: fácil obtenção, uniformidade na composição química e granulométrica,
porosidade, capacidade de retenção de água e baixa densidade (FIGLIOLIA et al., 1993;
MARTINS et al., 2009).

CONCLUSÃO
Entre os cinco tratamentos testados na germinação de sementes e crescimento inicial de
Pinus elliottii, podemos concluir que a cobertura mais indicada é a cobertura com vermiculita
expandida.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade e vigor de sementes de arroz oriundas de cultivos
irrigados e tratadas com preparados homeopáticos ou agrotóxico. Sementes foram colhidas
durante a safra de 2017/2018 em Pouso Redondo, Santa Catarina, de parcelas com cultivo
convencional (agrotóxico), tratamentos homeopáticos e sem intervenção (testemunha). Estudos
da viabilidade e vigor foram conduzidos no Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal na
Epagri, Lages. Doze amostras de cada campo de produção (tratamento) com 30 sementes cada
subamostra constituíram as repetições. As sementes, de cada subamostra, foram dispostas em
caixas Gerbox® e mantidas em câmara de germinação à 25 ºC em escuro contínuo. Avaliou-se
a porcentagem de germinação, Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e Tempo Médio de
Germinação (TMG), massa fresca e massa seca da semente, parte aérea e raiz. Dados foram
analisados com o auxílio do ambiente R, considerando o nível de 5% de significância. As
sementes que foram colhidas das parcelas onde não houve interferência, demonstraram maior
taxa germinativa. Entretanto, o TMG foi superior aos demais tratamentos. A parte aérea fresca
e seca foi inferior com o uso de agrotóxico quando comparado com a homeopatia. Plântulas de
arroz tiveram melhor desempenho com a utilização de preparados homeopáticos em relação às
plântulas tratadas com agrotóxicos.
Palavras-chave: Oryza sativa, homeopatia, agricultura orgânica.

FEASIBILITY AND VIGOR OF RICE SEEDS FROM CROPS TREATED WITH
HOMEOPATHIC PREPARATIONS OR PESTICIDES

ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate the viability and vigor of rice seeds from irrigated
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crops and treated with homeopathic preparations or pesticides. Seeds were harvested during the
2017/2018 harvest in Pouso Redondo, Santa Catarina, from plots with conventional cultivation
(pesticides), homeopathic treatments and without intervention (control). Viability and vigor
studies were conducted at the Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal in Epagri, Lages.
Twelve samples from each production field (treatment) with 30 seeds each sub-sample
constituted the replicates. The seeds of each sub-sample were placed in Gerbox® boxes and
kept in a germination chamber at 25 °C in continuous dark. The percentage of germination,
germination rate index (GRI) and average germination time (AGT), fresh mass and dry mass
of seed, shoot and root were evaluated. Data were analyzed with the aid of the R software,
considering the 5% level of significance. The seeds that were harvested from the plots where
there was no interference showed a higher germination rate. However, the AGT was superior
to the other treatments. The fresh and dry aerial part was inferior with the use of agrotoxic when
compared with the homeopathy. Rice seedlings had better performance with the use of
homeopathic preparations in relation to seedlings treated with pesticides.
Keywords: Oryza sativa, homeopathy, organic farming.

INTRODUÇÃO
O arroz, segundo cereal mais produzido, atrás do milho, é amplamente cultivado,
ocupando 11% das terras aráveis do mundo (PRASAD et al., 2017). O Brasil é o maior produtor
de arroz depois da Ásia e 90% do arroz produzido no país é destinado ao consumo interno, com
os outros 10% exportados, principalmente, aos países africanos (SINGH et al., 2017; CONAB,
2017).
No Brasil cultiva-se 2,3 milhões de hectares de arroz, que é metade dos 5,2 milhões de
hectares da América do Sul (ZORRILLA et al., 2012). Dois terços da produção nacional de
arroz provêm dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os quais, majoritariamente,
é cultivado em sistema de irrigação com inundação continua (SOSBAI, 2016). A região Sul
possui os maiores rendimentos do país, 7,5 t ha-1, em comparação com a média nacional de 5,4
t ha-1 (CONAB, 2016). No entanto, a alta produtividade de arroz tem sido amplamente
associada à intensificação com insumos externos e industriais de pesticidas, fertilizantes
químicos e elevada necessidade de água (PARSONS et al., 2010).
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Pesquisas demonstram que a exposição/contaminação por agrotóxicos, a maioria dos
quais também são utilizados no cultivo do arroz, tais como glifosato, carbofurato, fipronil,
imidacliprido, tiametoxam, e outros (MARTINI et al., 2012), tem aumentado a incidência de
câncer (BAUDRY et al. 2018), pode causar insuficiência renal (LEBOV et al., 2015), afeta o
sistema nervoso (RAUH et al., 2015) e altera funções no tecido hematopoiético e fígado
(FREIRE et al., 2015).
Considerando a necessidade de uma alimentação segura, a produção orgânica e
ecológica de alimentos vem crescendo de forma rápida no Brasil e no mundo. Estima-se que
atualmente existam cerca de 2 milhões de agricultores orgânicos, sendo 43,7 milhões de
hectares cultivados, com faturamento anual de 60 bilhões de dólares (IFOAM, 2016).
Para produção orgânica de alimentos, faz-se necessária a inclusão de tratamentos não
residuais, que possam suprir as deficiências agrícolas sem o uso de agrotóxicos. A homeopatia
é uma terapêutica não residual, amparada pela Instrução Normativa nº 17 de 2014 pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a produção orgânica
(BOFF, 2008; BRASIL, 2014). A homeopatia permite trazer equilíbrio, harmonia e saúde para
todo o sistema, fornecendo um manejo agroecológico e sustentável (ANDRADE; CASALI,
2011). Desse modo, a utilização de preparados homeopáticos tem se apresentado como
tratamento efetivo para diversos cultivos no Brasil (TEIXEIRA e CARNEIRO, 2017).
Considerando a importância da adoção de novas práticas agrícolas que possibilitem
segurança na produção orgânica, maiores comprovações científicas em todos os processos são
indispensáveis. Nesta perspectiva, uma das etapas fundamentais é a escolha da semente que
será utilizada no cultivo, pois estas interferem na produtividade da safra (FRANÇA NETO et
al., 2010). Desse modo, fatores como vigor da planta mãe, condições climáticas, disponibilidade
de água e tratamentos utilizados nos cultivos de produção de sementes podem influenciar a
viabilidade e vigor das mesmas (LIMA et al., 2005; CARVALHO e NAKAGAWA, 2012).
Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade e vigor de sementes de arroz
oriundas de cultivos irrigados em sistema convencionai com uso de agrotóxico, cultivo com
manejo fitossanitário pelo uso de preparados homeopáticos e sem intervenção fitossanitaria.
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METODOLOGIA
Os estudos foram conduzidos no Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal na
Estação Experimental da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina/EPAGRI –
Lages. As sementes de arroz foram coletadas após a conclusão dos ciclos de cultivo a campo
em lavouras comerciais no município de Pouso Redondo, Alto Vale do Itajaí, Estado de Santa
Catarina, durante a safra de 2017/18. A campo, lavoura de arroz irrigado com área de 7,5 ha foi
dividida em 3 subáreas de 2,5 ha. Cada uma dessas foi submetida à diferentes métodos de
manejos de pragas e doenças, sendo: manejo com agrotóxicos (cultivo convencional), manejo
com preparados homeopáticos e sem manejo (controle).
Cada lavoura-tratamento teve 12 subamostras de sementes. Para cada subamostra foram
utilizadas 30 sementes e conduzidos estudos de viabilidade e vigor. As sementes foram
umedecidas em papel germitest utilizando apenas água destilada na proporção de 2,5 vezes o
peso (g) do papel seco e distribuídas nas caixas Gerbox®. Posteriormente as caixas foram
dispostas em câmara de germinação Biochemical Oxigen Demand (BOD), com temperatura de
25 ºC em escuro contínuo.
As avaliações iniciaram a partir do terceiro dia de experimento, sendo consideradas
germinadas as sementes que apresentaram protrusão da radícula. A avaliação de germinação
foi realizada diariamente durante 12 dias, e as seguintes variáveis foram analisadas:
porcentagem de germinação (%G), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e Tempo Médio
de Germinação (TMG). Para a avaliação final do experimento, determinou-se a massa fresca e
massa seca da semente, parte aérea e raiz.
Para calcular o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) foi utilizado o modelo
proposto por Maguire (1962) e para o Tempo Médio de Germinação (TMG) utilizou-se o
cálculo de Labouriau (1983). Para análise dos dados da porcentagem de germinação aplicou-se
o modelo quasibinominal, com ligação logit. Para as variáveis: índice de velocidade de
germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG), massa fresca e massa seca da
semente, parte aérea e raiz utilizou-se modelo o Normal, sendo empregada a transformação de
Box-Cox ou ponderando a variância por tratamento nos casso em que as pressuposições do
modelo não foram atendidas. Todos os dados foram analisados com o auxílio do ambiente R (R
Core Team, 2017) considerando o nível de 5% de significância.
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RESULTADOS
A porcentagem de germinação para as sementes provenientes da área de não intervenção
(testemunha) foi superior à observada para as sementes do tratamento com agrotóxico, as
sementes tratadas com homeopatia apresentaram porcentagem de germinação intermediária e
não diferiram das demais. O IVG não apresentou diferença estatística entre os tratamentos
utilizados. No TMG a testemunha foi superior em relação à homeopatia e agrotóxico, sendo
assim, apresenta maior tempo de germinação (Tabela 1).

Tabela 1 - Viabilidade na germinação de sementes de arroz (Oryza sativa L.) submetidas a
diferentes tratamentos. Lages/SC, 2018.
Tratamentos
Germinação (%)
IVG
TMG (dias)
Homeopatia
88,89 ± 1,55 ab
25,84 ± 0,65 a
5,78 ± 0,02 b
Testemunha
92,77 ± 1,14 a
26,06 ± 0,57 a
5,85 ± 0,02 a
Agrotóxico
84,72 ± 3,08 b
26,52 ± 1,65 a
5,73 ± 0,04 b
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, dentro de cada variável, não diferem significativamente entre si (5%
de significância). ± Erro padrão. IVG = índice na velocidade da germinação. TMG = tempo médio da germinação.

As variáveis de parte aérea fresca, parte aérea seca e raiz fresca das sementes foram
superiores com a utilização de preparados homeopáticos quando comparado as sementes com
agrotóxico. Para semente seca não houve diferença estatística. O peso da raiz seca da
testemunha diferiu do tratamento com agrotóxico, no entanto, não diferiu da homeopatia. Na
variável de semente seca, o tratamento com agrotóxico foi superior a homeopatia, mas não da
testemunha (Tabela 2).

Tabela 2. Médias da avaliação final da germinação de arroz submetidas a diferentes
tratamentos. Lages/SC, 2018.
Variáveis
Tratamentos
Homeopatia
Testemunha
Agrotóxico
Parte aérea fresca
0,34 ± 0,02 a
0,29 ± 0,01 a
0,18 ± 0,03 b
Raiz fresca
0,20 ± 0,01 a
0,21 ± 0,02 ab
0,16 ± 0,01 b
Semente fresca
0,87 ± 0,01 a
0,86 ± 0,01 a
0,86 ± 0,02 a
Parte aérea seca
0,06 ± 0,00 a
0,05 ± 0,00 a
0,03 ± 0,00 b
Raiz seca
0,07 ± 0,00 ab
0,08 ± 0,00 a
0,06 ± 0,00 b
Semente seca
0,44 ± 0,00 b
0,46 ± 0,00 ab
0,49 ± 0,02 a
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, dentro de cada variável, não diferem significativamente entre si pelo
teste de Tukey (5% de significância). ± Erro padrão.
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DISCUSSÃO
As sementes que foram colhidas das parcelas onde não houve interferência com
preparados homeopáticos ou agrotóxicos, demonstraram maior taxa germinativa. Entretanto, o
TMG foi superior aos demais tratamentos, mostrando assim, que a utilização de tratamentos
pode influenciar no tempo de germinação das sementes e consequentemente sobre a viabilidade
destes. Lemes et al. (2011) descreve que os resíduos de pesticidas na cultura de arroz podem
permanecer até mesmo após a retirada de casca e polimento, processos realizados pela indústria
antes de disponibilizar ao consumidor.
As sementes tratadas com preparados homeopáticos não diferiram das sementes tratadas
com agrotóxico quanto a porcentagem de germinação. No entanto, a parte aérea fresca e seca
foi inferior com o uso de agrotóxico no plantio, induzindo menor rendimento de plântulas, o
que pode acarretar posteriormente em menor produção agrícola. O peso da semente seca diferiu
entre agrotóxico e homeopatia, sendo superior com uso de agrotóxico, o que sugere que a
utilização deste pode ter interferido sobre o vigor das sementes (CARVALHO e NAKAGAWA,
2012).

CONCLUSÃO
As plântulas de arroz tiveram melhor desempenho sobre a parte aérea fresca e seca e
raiz fresca com a utilização de preparados homeopáticos quando comparados as plântulas
tratadas com agrotóxicos, inferindo assim, que a escolha de tratamento pode ser ecologicamente
correta, trazer segurança alimentar aos consumidores e ainda atender as demandas da produção.
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RESUMO
A diversificação de práticas pedagógicas utilizando recursos lúdicos, tais como teatros sobre os
solos, pode expandir e facilitar o aprendizado sobre assuntos muitas vezes tidos como
complexos para serem repassados à crianças e adolescentes ao modo clássico. Foi promovido
no Dia Mundial do Solo (05 de dezembro) um teatro de solos, destinado aos alunos das
primeiras séries do ensino fundamental, este teve como objetivo perpetuar o conhecimento as
crianças sobre o recurso solo de forma lúdica, utilizando um teatro. Os atores foram os
integrantes do Programa de extensão Solo na Escola/UDESC, onde a história possuia dez
personagens, se baseando em uma empresária rural conversando com fantoches que
representavam componentes importantes do solo, que buscavam trazer ao público a
sensibilização acerca dos problemas ambientais relacionados ao mal uso do recurso solo. O
teatro lúdico de solos desperta a atenção dos alunos, que de forma lúdica e divertida faz uma
interação animada e flexível entre os personagens do sistema solo-água-planta, trazendo o
entusiasmo sobre os assuntos apresentados, facilitando a compreensão e fixação dos mesmos.
Assim, as aulas expositivas e dialogadas possuem um método de aprendizagem eficiente, que
obteve uma ótima aceitação das crianças e também dos educadores presentes, deste modo,
sugere se a capacitação dos educandos para atividades de ensino lúdicas, principalmente aos
alunos das primeiras séries do ensino fundamental, uma vez que a universidade não consegue
atender tamanha demanda de ensino.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conservação do solo, Educação em solos.
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SOIL EDUCATION PROMOTED BY LUDIC EDUCATION

ABSTRACT
Diversifying pedagogical practices using playful resources, such as theaters on the ground, can
expand and facilitate learning on subjects often seen as complex to be passed on to children and
adolescents in the classic way. A soil theater was promoted on World Soil Day (December 5),
aimed at the students of the first grade of elementary school, whose purpose was to perpetuate
children's knowledge about the solo resource in a playful way using a theater. The actors were
the members of the Solo na escola / UDESC Extension Program, where the story had ten
characters, based on a rural businesswoman talking with puppets representing important
components of the soil, which sought to raise public awareness of related environmental
problems to the misuse of the soil resource. The ludic theater of solos awakens the attention of
the students, who in a fun and playful way makes an animated and flexible interaction between
the characters of the soil-water-plant system, bringing enthusiasm about the subjects presented,
facilitating their understanding and fixation. Thus, the expository and dialogic classes have an
efficient learning method, which obtained an excellent acceptance of the children and also of
the present educators, in this way, it suggests if the qualification of the students for activities of
playful education, mainly to the students of the first series of the teaching fundamentally, since
the university can not meet such a demand for education.
Keywords: Environmental Education, Soil Conservation, Soil Education.

INTRODUÇÃO
Dentre os elementos que integram o meio ambiente muitos deles são desvalorizados,
pouco conhecidos ou até mesmo desconhecidos pela sociedade no geral, um desses elementos
é o solo, um recurso natural não renovável e muito importante aos ecossistemas e a vida
humana. O recurso solo muitas vezes tem sido deixado de lado pela sociedade no geral, que age
com muita pouca sensibilidade, sem dar a devida importância ao recurso, isso ocorre
principalmente pela falta de conhecimento sobre o recurso o que consequentemente gera a sua
degradação (MUGLER, PINTO, MACHADO, 2006).
Visto a grande falta de reconhecimento da importância do recurso solo, é de suma
importancia a conscientização da sociedade, fazendo-se necessária a adoção de políticas de
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educação ambiental voltadas a conservação do recurso solo. MUGLER, PINTO, MACHADO
(2006) enfatizam em seu trabalho que a educação além de trazer conhecimentos é um recurso
muito necessário para a mudança de atitudes, reconstrução de valores e condutas, elementos
que são essenciais quando falamos na educação em solos.
As ações de sensibilização de problemas ambientais vêm sendo muito discutidas
atualmente, e fazem parte da construção do conhecimento das crianças desde as primeiras
séries, permeando a rotina escolar, e contribuindo na formação cidadã dos alunos. A
diversificação de práticas pedagógicas utilizando recursos lúdicos, tais como teatros sobre os
solos – uma técnica de ensino lúdico - pode expandir e facilitar o aprendizado sobre assuntos
muitas vezes tidos como complexos para serem repassados à crianças e adolescentes ao modo
clássico. O teatro em meio lúdico para o ensino de solos transforma a sala de aula em um palco,
onde os docentes e estudantes inspiram, motivam e estimulam a criação do conhecimento, e o
educador tem como objetivo gerar condições para a obtenção deste conhecimento, deixando de
ser somente um detentor de ideias (FREIRE, 2002).
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi levar por meio do ensino lúdico
conhecimentos básicos acerca do recurso solo para as crianças, buscando incentivar formas de
aprendizagem mais dinâmicas, e despertar o espírito de preservação do solo e dos demais
recursos naturais.

METODOLOGIA
As atividades foram desenvolvidas pelo programa Solo na Escola/UDESC, conduzidas
dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina – Centro de Ciências Agroveterinárias, que
realiza dentre outras atividades eventos em datas comemorativas do solo, como foi o caso do
Dia Mundial do Solo realizado no dia 05 de dezembro. O Dia Mundial do solo contou com
atividades que remetem a sustentabilidade do recurso solo, como foi o caso do teatro de solos.
O teatro foi destinado aos alunos das primeiras séries do ensino fundamental, com o
objetivo perpetuar o conhecimento as crianças sobre o recurso solo de forma lúdica, onde os
atores foram os próprios integrantes do Programa de extensão Solo na Escola/UDESC. A
história possuía dez personagens, e se baseava em uma empresária rural conversando com
fantoches que representavam componentes importantes do solo, tais como os microorganismos, nutrientes, matéria orgânica, água, ar, raízes, sol, chuva, rocha, e partículas do solo,
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estes buscam trazer ao público a sensibilização acerca dos problemas ambientais relacionados
ao mal uso do recurso solo, que com uma linguagem simples traz também conceitos básicos
sobre o tema, tais como os processos de formação do solo e seus constituintes.
Os personagens conversavam entre si e com a plateia, utilizando se de técnicas
pedagógicas que seguiram os princípios ‘freireanos’, adotando as metodologias participativas,
dialógicas, reflexivas e interativas.

RESULTADOS
O teatro lúdico de solos abordou o assunto trazendo a sensibilização e reflexão sobre a
degradação do recurso solo de uma forma mais dinâmica, trazendo aos professores ali presentes
novas técnicas de ensino.
Observou se que o teatro de fantoches desperta a atenção dos alunos, que de forma
lúdica e divertida faz uma interação animada e flexível entre os personagens do sistema soloágua-planta, trazendo o entusiasmo sobre os assuntos apresentados, facilitando a compreensão
e fixação dos mesmos.

DISCUSSÃO
As aulas expositivas e dialogadas possuem um método de aprendizagem eficiente, que
obteve uma ótima aceitação das crianças e também dos educadores presentes.
Notou se a necessidade de capacitação dos educandos para atividades de ensino lúdicas,
principalmente aos alunos das primeiras séries do ensino fundamental, uma vez que a
universidade não consegue atender tamanha demanda de ensino, tornando assim possível a
transferência de conhecimento acerca do tema solos a uma maior abrangência de alunos.

CONCLUSÃO
A utilização de recursos lúdicos e aulas mais dinâmicas favorece uma aplicação maior
do conteúdo, trazendo uma maior eficiência na aprendizagem, e sensibilizando as crianças
sobre a importância da conservação e preservação dos recursos naturais, a fim de que possamos
ter no futuro, jovens conscientes que possam conservar os nossos solos.
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RESUMO
O presente trabalho analisou os Termos Circunstanciados e Notícias de Infração Penal
Ambiental lavrados pelo 3º Grupamento da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar
Ambiental no período de 01/2012 a 12/2017. Através de uma visão sistêmica utilizou-se de
técnicas de geoprocessamento para compreensão da distribuição espacial das referidas
infrações. O objetivo dessa estratégia é a proposições de ações de monitoramento e de Educação
Ambiental pautadas nas especificidades locais, como forma de redução dos crimes ambientais
e conscientização da população. Essa estratégia de análise dos dados já permitiu identificar que
os atores sociais envolvidos nas infrações ambientais neste período têm em média 50 anos e
pertencem ao sexo masculino. A infração prevista na Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605 de
12/02/1998) mais registrada refere-se ao Art.48 que trata das ações que impedem ou dificultam
a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação , e o Art.38 que trata das ações
de destruir ou danificar florestas de preservação permanente.
Palavras-chave: Geoprocessamento, Educação Ambiental, Polícia Militar Ambiental.

THE EXPLORATION OF THE PHENOMENON OF ENVIRONMENTAL
INFRINGEMENTS : PERSPECTIVES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION.

ABSTRACT
The present work analyzed the Circumstantial Terms and News of environmental criminal
infraction drawn up by the 3rd Group of the 1st Company of the 2nd Battalion of the
Environmental Military Police from 01/2012 to 12/2017. Through a systemic view,
geoprocessing techniques were used to understand the spatial distribution of these infractions.
The purpose of this strategy is to propose monitoring actions and Environmental Education
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based on local specificities, as a way to reduce environmental crimes and raise public
awareness. This strategy of data analysis has already allowed identifying that the social actors
involved in environmental infractions in this period are on average 50 years old and belonging
to the male sex. The infraction foreseen in the Law of Environmental Crimes (Law 9.605 of
12/02/1998), more registered refers to Art. 48 that deals with the actions that prevent or hinder
the natural regeneration of forests and other forms of vegetation, and Art. 38 which deals with
the actions of destroying or damaging permanent preservation forests.
Keywords: Geoprocessing, Environmental Education, Environmental Military Police.

INTRODUÇÃO
A intensificação da agricultura e a exploração dos recursos naturais de forma
desordenada são exemplos de relações que se tornam conflitantes entre o ser humano e a
conservação da natureza (PORTO, MILANEZ;2019; MALAGODI,2013). Com vistas a reduzir
esses conflitos o Estado busca mediar essas relações por normas, denominadas Leis (KELSEN,
1998). Assim, a Lei, entre tantas atribuições, deveria constituir um caminho para a garantia da
conservação dos recursos naturais, e para o bem-estar das populações humanas. Dessa forma,
esse estudo busca analisar as infrações ambientais, no que tange a sua distribuição e atores
envolvidos utilizando-se da visão sistêmica.
Diante do exposto, o registro de infrações ambientais permite a análise de informações
relevantes para estruturação de ações nas áreas de Educação Ambiental, que permitam
minimizar possíveis conflitos e consequentemente promover a conservação e preservação do
meio ambiente.
Desta forma o objetivo do presente trabalho é explorar informações dos Termos
Circunstanciados (TC) e Notícias de infração Penal Ambiental (NIPA) elaborados pelo 3º
Grupamento da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental no período de
01/2012 a 12/2017, para proposição de ações de monitoramento e de Educação Ambiental
pautadas nas especificidades locais da região de Curitibanos.
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METODOLOGIA
Área de estudo
Os TCs e as NIPAs em análise são referentes a oito municípios pertencentes à
mesorregião serrana catarinense, sendo eles: Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte,
São Cristóvão do Sul, Ponte Alta, Otacílio Costa, Palmeira e Correia Pinto; totalizando 4.209
Km2 de área. Todos os municípios mencionados são atendidos pelo 3º Grupamento da 1ª
Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Figura 1: Mapa do Estado de Santa Catarina com destaque para os municípios atendidos pelo 3º Grupamento da
1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (3ºGp/2ºPel/1ªCia/BPMA). Curitibanos, CCR/UFSC.
2019.

COLETA DOS DADOS
Os dados sobre crimes ambientais foram obtidos por pesquisa documental
(MARCONI; LAKATOS, 2014) em arquivos públicos lotados no batalhão da Polícia Militar
Ambiental (PMA) de Curitibanos, mediante autorização do comandante em 16 de março de
2018.
Foram registradas informações como: idade, sexo, nível de escolaridade, nível
socioeconômico, local, origem, assim como tipo de crime cometido, e dados de localização da
infração. Todos os dados foram organizados através de planilhas do Excel.
As informações quantitativas como: número de indivíduos de cada gênero, idade dos
atores das infrações e a quantidade de crimes, quando apresentaram normalidade foram
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submetidos a medidas de dispersão como: desvio padrão, variância, coeficiente de variação, e
amplitude total; sendo obtidas através do uso do software R (R CORE TEAM; 2018).

OBTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS
DE CRIMES AMBIENTAIS
As coordenadas geográficas das ocorrências foram obtidas nos arquivos da Polícia
Militar Ambiental (PMA), organizadas em planilha do Excel e exportadas para o software QGis
2.18 (TEAM DEVELOPER, 2018). Todas as informações referentes ao perfil das infrações
também fazem parte da tabela de atributos.
Os pontos foram plotados sobre o shape dos municípios de ocorrência e posteriormente
submetidos à análise das “zonas quentes” através do QGis 2.18 (Team Developer, 2018)
desenvolvendo assim um mapa de Kernel. Esta etapa metodológica permite a visualização de
padrões de distribuição dos crimes ambientais nos municípios estudados.

RESULTADOS
No total, 163 documentos foram analisados, com distribuição anual conforme a tabela
abaixo:

Tabela 1- Total de infrações analisadas por ano.

2012
26

2013

2014

2015

2016

2017

36

18

31

23

29

Dos 163 documentos analisados foi possível o registro de 178 infrações, com a seguinte
distribuição, segundo a Lei nº 9.605/98:
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Figura 2- Gráfico de barras referente à distribuição por artigo dos registros de infrações ambientais de 2012 a 2017.
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Quanto aos atores sociais envolvidos como infratores registrou-se o total de 210
registros, onde: 191 do sexo masculino, 19 do sexo feminino e 43 CNPJs. A idade dos
indivíduos (pessoa física) variou de 20 a 98 anos, com valor médio de 50 anos.
Após obtenção dos pontos de ocorrência onde a PMA tomou conhecimento da infração
e, por conseguinte, lavrou o TC ou a NIPA, construiu-se o mapa referente a infrações contra a
flora, a seguir apresentando, definindo-se os hotspots através do uso do software QGis 2.18
(Team Developer, 2018) através da estimativa de densidade de Kernel:
Figura 4- Hotspots dos pontos de infrações cometidas de 2012 a 2017 e registradas pelo 3º Grupamento da 1ª
Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental 3ºGp/2ºPel/1ªCia/BPMA). Curitibanos, CCR/UFSC.
2019.
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DISCUSSÃO
Diante das informações obtidas, se identifica um grupo a ser englobado nas ações de
educação ambiental de forma prioritária que compreende indivíduos do gênero masculino de
50 anos em média.
As infrações apresentam padrões de distribuição claros e geram hotspots em área que
em sua grande maioria não compreendem áreas vegetadas, e sim pontos urbanos. Este padrão
surge pela presença de auto índice de registro de ocorrência com CNPJs envolvidos em uma
repetição de ações de infração durante os anos.
Os pontos de ocorrência verificados fora das áreas urbanas revelam o aumento gradativo
nos anos estudados dos artigos 38 que se apresenta sem ocorrência para 2012, mas aumentando
para 26,66% das ocorrências em 2015 e 36,66% em 2017. O artigo 48 igualmente encontra-se
em crescente iniciando seus registros com 3,12% do total de infrações registradas em 2012,
aumentando para 18,75% em 2013 e finalizando com 25% das ocorrências em 2017.
Os artigos que se apresentam em crescente, Art.38 e Art.48 da LCA, compreendem na
destruição ou danificação de florestas de preservação permanente (Art.38); e causar danos
diretos a Unidades de Conservação (Art.40). Diante do exposto verifica-se que há uma
necessidade de trabalho na área de educação ambiental no que tange a exposição das questões
relacionadas a Unidade de Conservação e Áreas de Preservação Permanente.
A distribuição das infrações dos Art.38 e Art.48 não criam pontos de hotspots, o que
explicita sua ampla distribuição na área de estudo podendo apontar ser essa uma atitude de
origem cultural cometida na região de forma não sistemática, mas crescente.

CONCLUSÃO
A exploração dos TCs e NIPAs mostraram-se eficientes para espacialização e
compreensão do fenômeno da infração ambiental. Ademais poderão auxiliar no processo de
evidenciar necessidades de ações referentes à educação ambiental que possam contribuir de
forma efetiva para mitigação dos conflitos entre o ser humano e os recursos naturais.
Tal exploração norteia igualmente áreas que merecem maior atenção na compreensão
de sua dinâmica de uso e alteração, traçada a partir de uma compreensão sistêmica das
dimensões política, econômica e cultural.
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RESUMO
Devido ao grande crescimento populacional no Distrito Administrativo de Icoaraci, localizado
no município de Belém-PA, e a falta de infraestrutura e de gestão de resíduos sólidos do
município de Belém para receber a quantidade de resíduos gerados diariamente, este trabalho
teve como objetivo analisar a gestão dos resíduos sólidos domiciliares no distrito de Icoaraci,
sobretudo no que diz respeito a reciclagem, reutilização e na redução desses resíduos. A
pesquisa foi realizada no distrito administrativo de Icoaraci (DAICO). A pesquisa foi de caráter
qualitativo, pois baseou-se em análises realizadas in loco, através de entrevistas feita com 65
moradores, os quais sofrem com a falta e/ou com a irregularidade de coleta de lixo de resíduos
sólidos domiciliares. Também foram realizados levantamento de dados bibliográficos através
de livros, artigos, revistas, pela rede mundial de computadores (Internet), assim como pela
pesquisa nos arquivos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Foi observado que não há uma
gestão adequada dos resíduos sólidos domiciliares no distrito de Icoaraci.
Palavras chave: Reciclagem. Lixo. Gestão

ABSTRACT
Due to the great population growth in Distrito Administrativo de Icoaraci, located in the county
of Belém-Pa, and the lack of infrastructure and management of solid urban waste generated
daily, this study aimed to analyze the management of solid waste in distrito de Icoaraci,
especially with regard to recycling, reuse and reduction of such waste. The study was carried
out in the distrito administrativo de Icoaraci (DAICO). The study was qualitative, because it
was based on analyzes carried out in loco, through interviews with 65 residents, who suffer
from the lack and / or irregularity of garbage collection of household solid waste. They were
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also carried out survey of bibliographic data through books, articles, magazines, the World
Wide Web (Internet), as well as the research in the archives of the State Department of the
Environment. It was observed that there is no adequate management of solid residues in the
Distrito de Icoaraci
Keywords: Recycling. Waste. Management

INTRODUÇÃO
O processo de urbanização e o crescimento populacional associados a produção de
resíduos pela atividade humana, podem conduzir um desequilíbrio ambiental, ameaçando a
qualidade de vida da sociedade, uma vez que, a destinação final dos resíduos afeta diretamente
o meio ambiente (SCHMITZ, 2012).
A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, marcou o início da articulação
institucional envolvendo a União, o Estados e os Municípios, o setor produtivo e a sociedade
na busca de soluções para os problemas na gestão de resíduos sólidos que comprometem a
qualidade de vida da população brasileira.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cada vez mais, é reconhecida a
relevância da educação ambiental em favor de uma sociedade mais sustentável, que sejam
capazes de mobilizar e envolver toda a população brasileira, incluindo as esferas
governamentais, as instituições não governamentais e os setores produtivos.
A política dos 3Rs, por exemplo, sugerida durante a Conferência da Terra, realizada no
Rio de Janeiro em 1992 e no 5° Programa Europeu para o Ambiente e Desenvolvimento,
realizado em 1993, é um eixo orientador para a minimização da quantidade de resíduos, que
consiste no ato de reduzir, reutilizar e reciclar o lixo produzido (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2012).
A seletividade dos materiais recicláveis cumpre um papel estratégico na gestão de
resíduos sólidos sob vários aspectos: estimula o hábito da separação do lixo na fonte geradora
para um futuro aproveitamento, promove a educação ambiental, reduz o consumo e
consequentemente o desperdício, gera trabalho e renda (ZANETI; SÁ, 2003).
Contudo, este trabalho teve como objetivo é analisar a gestão do resíduo sólido
domiciliar no distrito de Icoaraci, tendo em vista que o distrito vem enfrentando um sério
problema com os resíduos sólidos domiciliares espalhados e acumulados pelas ruas.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Belém, no distrito administrativo de
Icoaraci (DAICO), o qual se localiza a 20 km do centro da capital e é divido em nove bairros,
os quais são: Águas negras, Agulha, Campina de Icoaraci,Cruzeiro, Maracacueira, Paracuri,
Parque Guajará, Ponta Grossa e Tenoné. O local apresenta uma população estimada em
aproximadamente 280.000 habitantes e caracteriza-se economicamente pela presença de um
parque industrial que atua sob diversos segmentos, mas principalmente o artesanato.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo
Fonte: CODEM
A pesquisa foi de caráter qualitativo, pois baseou-se em análises realizadas in loco, através
de entrevistas feita com 65 moradores, os quais residiam em bairros distintos bairros distrito de
Icoaraci, os quais sofrem com a falta e/ou com a irregularidade de coleta de lixo de resíduos
sólidos domiciliares. Também foram realizados levantamento de dados bibliográficos através
de livros, artigos, revistas, pela rede mundial de computadores (Internet), assim como pela
pesquisa nos arquivos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
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RESULTADOS
Através do questionário realizado, pode verificar que apenas os moradores do Bairro da
Campina de Icoaraci possue constância na coleta de lixo e cerca de 33,8 % dos moradores de
icoarci sofrem com a inconstância de coleta de lixo em seus respectivos bairros.
Com a irregularidade da coleta de lixo em algumas ruas, os moradores não sabem ao
certo quando colocar o lixo para fora de suas residências o que acaba gerando acumulo de lixo
em algumas ruas do Distrito, como relata um dos moradores entrevistados “a coleta de lixo em
minha rua é desorganizada e não tem um horário fixo para se passar, isso e desagradável! ”.
Como demonstra a imagem 01.

Imagem 01- Lixo não coletado no distrito de Icoaraci.
Foto: Evelyn Oliveira
Cerca de 44,6% das pessoas entrevistadas depositam o seu lixo em lixeiras no dia da
coleta de lixo, porém 30,8% deixam seu lixo na calçada, o que pode atrair animais, por tanto o
lixo fica mais suscetível a se espalhar, podendo assim, entupir bueiros e consequentemente
alagando as ruas dos bairros e podendo causar possíveis doenças na população local. O que
também é demonstrado na imagem 01.
Ao realizarmos uma visita in loco no DAICO, observamos que além dos resíduos
domiciliares serem depositados antes do horário da coleta do lixo, alguns moradores acumulam
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outros tipos de resíduos em frente as suas casas, o que colabora para a poluição ambiental do
distrito, causando uma série de problemas socioambientais, como demonstra a imagem 02.

Imagem 02 – Lixo acumulado nas ruas do DAICO
Foto: Evelyn Oliveira
De acordo com os entrevistados, cerca de 92,3% dos bairros do Distrito, não possuem
coleta seletiva de lixo, 4,6% dos bairros possuem coleta seletiva e 3,1% nem sempre possuem
coleta seletiva de lixo

DISCUSSÃO
Apesar de grande parte do distrito de Icoaraci não possuir coleta seletiva 23,1% das
pessoas entrevistadas, com pouca frequência, fazem a separação do lixo orgânico dos demais e
10,8% sempre fazem está separação do lixo orgânico. E cerca de 4,6% dos entrevistados fazem
a compostagem dos seus resíduos orgânicos gerados. Já 78,5% dos entrevistados não fazem a
reciclagem do seu lixo domiciliar, porém 16,9% das pessoas, as vezes fazem a reciclagem do
seu lixo e 4,6% dos entrevistados realizam a reciclagem. Apesar de grande parte dos
entrevistados, não realizar a coleta seletiva em suas casas separando o lixo orgânico dos demais
96,9% deseja que seja realizada a coleta seletiva em seus respectivos bairros.
De acordo com SCHALCH et al. (2002), uma comunicação cuidadosa e clara com a
comunidade é vital para qualquer programa de coleta seletiva. A educação ambiental tem se
mostrado a chave fundamental para o sucesso dos programas de reciclagem, pois propicia a
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aprendizagem do cidadão sobre o seu papel como gerador de resíduos, atingindo escolas,
repartições públicas, residências, escritórios, fábricas, lojas, enfim, todos os locais onde os
cidadãos geram resíduos. Um dos princípios básicos da educação ambiental sobre os resíduos
é o conceito dos três "Rs": reduzir, reutilizar e reciclar.

CONCLUSÃO
Ao analisarmos a questão dos resíduos sólidos domiciliares no DAICO, observamos que
não há compromisso tanto da Prefeitura, quanto com os moradores da região e que não há o
cumprimento das leis nº 12.305, a qual instituiu a PNRS e a. nº 7.603, a qual fala sobre a questão
dos resíduos sólidos no município de Belém.
Para que aconteça a conscientização da população local se faz necessário a presença da
Prefeitura neste distrito, podendo gerar folhetos, programas voltados a educação ambiental, e
quem sabe juntamente com a iniciativa privada, realizar a coleta seletiva dos resíduos sólidos
gerados pela população local, minimizando assim os impactos ambientais e sociais causado por
este problema em pleno século 21.
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RESUMO
O artigo visa socializar os resultados da pesquisa realizada no município de Correia Pinto/Santa
Catarina, sobre o objetivo de compreender a percepção ambiental dos professores da educação
infantil sobre a agenda 2030 relacionado ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável - 6 água
potável e saneamento. A proposta da pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e ao Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade do Planalto Catarinense
(UNIPLAC), com aprovação em 10 de agosto de 2018 com o número 2.814.047, iniciando os
trabalhos de campo somente após sua aprovação com a aplicação de leitura de imagens que
representaram situações da água insustentáveis e sustentáveis abordando a temática do ODS 6 que contempla a água e o saneamento para todos. Desta forma procurou-se discutir a
percepção ambiental dos professores da educação infantil sobre a agenda 2030 relacionado ao
ODS - 6 relacionado a água potável e o saneamento, para tanto utilizamos as categorias de
análises segundo TELLES, ARRUDA, LOCKS(2011) para a interpretação dos registros da
percepção das professoras sobre as imagens. Três participantes analisaram as imagens
insustentáveis e três as imagens insustentáveis. Como resultados obteve-se que as professoras
consideram nas imagens sustentáveis as seguintes categorias: romântica/naturalista,
socioambiental e utilitarista, não havendo consenso. No referente as imagens com situações
insustentáveis houve unanimidade quanto a percepção de que há inserção do homem no
ambiente, portanto classificaram como sendo socioambientais.
Palavras-chave: agenda 2030, água, saneamento.
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AGENDA 2030: WALTER AND SANITATION FOR ALL

ABSTRACT
The article aims to socialize the results of the research carried out in the city of Correia Pinto /
Santa Catarina, on the objective of understanding the environmental perception of the children
's education teachers about the 2030 agenda related to the Sustainable Development Objective
- 6 drinking water and sanitation. The research proposal was submitted to the Brazil Platform
and to the Human Research Ethics Committee (CEP) of the University of Planalto Catarinense
(UNIPLAC), with approval on August 10, 2018 with the number 2,814,047, initiating the work
of field only after its approval with the application of reading of images that represented
unsustainable and sustainable water situations addressing the theme of ODS - 6 that
contemplates water and sanitation for all. In this way, we tried to discuss the environmental
perception of preschool teachers about the 2030 agenda related to ODS-6 related to drinking
water and sanitation, for which we use the categories of analysis according to TELLES,
ARRUDA, LOCKS (2011) for interpretation of the teachers' perception of the images. Three
participants analyzed the unsustainable images and three the unsustainable images. As results,
it was obtained that the teachers consider the following categories in the sustainable images:
romantic / naturalistic, socio-environmental and utilitarian, without consensus. Regarding the
images with unsustainable situations there was unanimity regarding the perception that there is
insertion of the man in the environment, therefore they classified as being socioenvironmental.
Keywords: Agenda 2030, water, sanitation.

INTRODUÇÃO
Todos os dias nos deparamos com várias questões relativas aos problemas ambientais,
que estão se tornando cada vez mais presentes na vida das pessoas. Tais consequências
ambientais são relatadas em revistas, programas de TVs, sites e outros meios de comunicação,
sendo percebidas inclusive em conversas informais.
Pode-se observar a situação caótica, na qual o meio ambiente se encontra, como sendo
decorrente de décadas de descaso e descuido, tendo os seres humanos como os principais
agentes deste processo. Não poderemos continuar paralisados diante desse contexto.
Para tanto a Organização das Nações Unidas - ONU
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desenvolver a proteção do planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e
da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando
medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa suportar as
necessidades das gerações presentes e futuras ODS/BRASIL,2015.

Agenda 2030, propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS para
auxiliar o desenvolvimento justo do planeta e seus elementos, dos quais o objetivo 6: Água
Potável e Saneamento que trata de “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos e todas” (ONU /2015). Esta pesquisa foi realizada com professores do
Município de Correia Pinto (SC) e dentre tantos problemas ambientais, a água e o saneamento
são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos.
Neste sentido este estudo objetivou compreender a percepção ambiental dos professores
da educação infantil sobre a agenda 2030 relacionado ao ODS 6 água potável e saneamento.
A motivação inicial para realizar essa pesquisa foi a respeito da educação ambiental na
Educação Infantil, quanto ao tema água e saneamento no município, o que levou a seguinte
questão: Qual a percepção ambiental dos professores da educação infantil sobre a agenda 2030
relacionado ao ODS água potável e saneamento?
Considerando a relação entre a escassez de água potável e a falta de saneamento, nas
cidades, os estudos nesse sentido que possam apresentar reflexões sobre os processos
formativos desde a educação infantil que possam contribuir com a mitigação dos problemas
ambientais é relevante.

METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa que, para Minayo (2001), responde a questões
muito particulares, se preocupando com a realidade, com valores, crenças, representações de
hábitos, atitudes e opiniões as quais não podem ser quantificadas, dependendo, assim, de
compreensão e interpretação. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa e leitura de
imagens sobre a água e o saneamento – imagens sustentáveis e insustentáveis.
Leitura de Imagem
a) Conceituando leitura de imagem
A leitura de imagem se mostra fundamental em diversas situações de pesquisa, na
presente pesquisa ela se faz valiosa, pois:
Acreditamos que as imagens são portadoras de possibilidades de compreensão
ampliada do que é e do que pode ser a prática pedagógica real, escamoteada e tornada
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invisível “a olho nu” pelas normas e por regulamentos da cientificidade moderna, da
hierarquia que esta estabelece entre teoria e prática e dos textos envolvidos nesse
contexto (ALVES e OLIVEIRA, 2004, p. 33).

A leitura de imagens realça o quão importante é a visão de cada indivíduo sob uma
temática, um questionamento sua opinião sobre o que foi visto, seu olhar é singular para as
análises das imagens aqui selecionadas e relacionadas à dimensão ambiental.

b) Procedimento da leitura de imagens
Para identificar a percepção ambiental dos professores foi realizada a leitura de seis
imagens conforme o ODS 6 (seis) dos 17 (dezessete) Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ONU/2030 (ONU, 2015), pré-selecionadas pela pesquisadora. O ODS - 6 é
representado por 6 (seis) imagens para a leitura, sendo 3 (três) que representam ambientes
sustentáveis e 3 (três) que representam ambientes insustentáveis, acompanhadas da questão:
Descreva o que você percebe na imagem?
Quadro 1 – Participantes da leitura de imagens
PARTICIPANTES
CEIM
1 professor (a) de cada CEIM
3
1 coordenador (a) de cada CEIM
3
Total de participantes
6
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
c)Análise dos dados
Para a análise das imagens foram utilizadas as categorias de análise de TELLES,
ARRUDA, LOCKS (2011) que são: Romântica/naturalista, Utilitarista e Socioambiental

Quadro 2 - Categorias para análise das imagens.
Categorias
Romântica/naturalista

Utilitarista

Descrição
Uma visão harmônica da natureza, o belo, o
equilibrado, o intocável. Aqueles ambientes que se
formaram sem intervenção humana. (2011, p.57)
É a ideia do homem como um fator e não um
elemento do ambiente. Visão do meio ambiente como
fornecedor de alimentos para a sobrevivência do ser
humano. A falta de inserção do indivíduo no meio
ambiente, é que contribui para a falta de consciência
ambiental das pessoas (2011, p.57)
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Onde há inserção do homem no meio ambiente
natural já é possível se inserir como parte do meio
ambiente, as edificações construídas pelo homem são
um exemplo dessa categoria (2011, p. 58).
Fonte: TELLES, ARRUDA, LOCKS, 2011. Adaptado pela autora, 2019.
Socioambiental

RESULTADOS
Como resultados das imagens de ambientes insustentáveis e sustentáveis tivemos as
seguintes contribuições:
Quadro 3 - Imagens de ambientes sustentáveis

Fonte: Eliane Macedo do Amaral

Fonte: Juliana Amarante

Fonte: Ana Luísa Macedo do Amaral

Romântica/naturalista
Socioambiental Utilitarista
Fonte: Elaborado pela autora 2019

Utilitarista

Como síntese de resultado temos da leitura de imagens de ambientes sustentáveis
temos:
Quadro 4 – Resultados imagens sustentáveis
Categorias
Quantidades
Romântica/naturalista
1
Socioambiental e Utilitarista
1
Utilitarista
1
Fonte: Elaborado pela autora 2019
Como imagens de ambientes insustentáveis e seus resultados tivemos:
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Quadro 5 - Imagens de ambientes insustentáveis

Fonte: Elizangela Fontoura

Fonte: Cristiane Oliveira Velho

Socioambiental

Fonte: Cristiane Oliveira Velho

Socioambiental

Socioambiental

Síntese de resultado temos da leitura de imagens de ambientes insustentáveis temos:
Quadro 6 – Resultados imagens insustentáveis
Categorias
Quantidades
Socioambiental
3
Fonte: Elaborado pela autora 2019
DISCUSSÃO
Nas imagens sustentáveis as professoras demonstraram ter uma percepção distintas, pois
cada uma apontou diferentes categorias.
A primeira demonstrou ter visão romântica/naturalista da imagem apresentada
referindo-se a uma natureza intocada, ressaltando a pureza do ambiente. No momento que a
participante trouxe a pureza e beleza da natureza está desenvolvendo um conhecimento
concebido a partir da percepção que o sujeito tem sobre o seu entorno. A percepção ambiental
é, portanto, “o processo de aprender o ambiente, protegendo-o” (Lima, 2007, p 48), sendo assim
a percepção da beleza tem que se direcionar para a reflexão do cuido com o meio ambiente que
ainda apresenta uma beleza intocada.
A segunda participante destaca a imagem como tendo duas categorias, socioambiental
e utilitarista desta forma coloca o homem inserido com o meio ambiente e ao mesmo tempo o
meio ambiente como fornecedor para suprir as necessidades, demonstrando ter uma percepção
ambígua da realidade. A última participante compartilha sua percepção utilitarista da natureza
como fornecedora de matéria prima para os seres humanos.
Nas imagens que representavam situações insustentáveis as participantes por
unanimidade categorizarão como socioambiental demonstrando uma percepção integrada do
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homem com a natureza, onde as ações demonstram ter resultados positivos e negativos no meio
ambiente.

CONCLUSÃO
Diante das contribuições das seis participantes sobre as imagens que contemplavam
ODS - 6 água potável e saneamento, pode se categorizar como sendo em sua maioria como a
dimensão socioambiental, trazendo o homem como parte integrante da natureza, com ações
transformadoras do meio em que vivem. Suas ações podem ser positivas e negativas tanto para
as pessoas como para a natureza, sabendo que o ODS em questão trata se da água que é elemento
vital para a sobrevivência dos seres vivos.
Desta forma as modificações diante das percepções e ações devem acontecer, mesmo
que de maneira gradativa para que possamos preservar e conservar a água potável e e ampliar
as obras de saneamento básico, para que desta forma as ações possam ser pensadas no bemestar dos seres vivos e sobrevivência da biosfera.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina –
FAPESC (Termo de Outorga 2019TR70) pelo apoio.

REFERÊNCIAS
ALVES, Nilda; OLIVEIRA, Inês Barbosa. Imagens de escolas: espaços tempos de diferenças
no cotidiano. Educação & Sociedade. Revista de Ciências da Educação. Centro de Estudos
Educação e Sociedade. V.25,n.86, jan/abril 2004, p.17-36.
LIMA, Lucia Ceccato de. Processo de Planejamento e Implantação do Parque Natural
Municipal de Lages – SC com ênfase na Conservação de Bacias Hidrográficas e na Percepção
da Comunidade do Entorno. 2007. (Tese em engenharia Ambiental) Universidade Federal de
de santa Catarina, Florianópolis (SC), 2007
MINAYO, M. C. Ciência, técnica e arte: o desafio da Pesquisa Social. In: ______. (Org.)
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 09-30.
ODS/BRASIL,2015 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
TELLES, A. ARRUDA, M.P, LOCKS. G. A. O saber ambiental de todos nós: a visão
romântica e naturalista acerca da relação ser humano-natureza. São Paulo: IGLU, 2011.

1302

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
Carla Maria Marian1*, Dayane Macedo Medeiros1, Ester Angelica Araujo Santos1, Letícia Zanetti
Haack1
1

Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages,

Estado de Santa Catarina, Brasil.
*Rua Humberto de Campos, nº 147, Sagrado Coração de Jesus, Lages – SC, 88508-190, (49) 999020377, kakamarian@gmail.com.

RESUMO
Em decorrência do declínio das reservas mundiais e da emissão dos gases poluentes, a busca
por combustíveis alternativos tem ganho destaque nas últimas décadas. E por meio da
cienciometria, que é a pesquisa quantitativa da produção científica, é possível entender melhor
a amplitude e a natureza das atividades de pesquisa desenvolvidas nas diferentes áreas do
conhecimento. Diante disso, o objetivo do estudo foi analisar a evolução espaço-temporal dos
trabalhos científicos, que abordam sobre o tema energia renovável envolvendo a energia solar,
energia da biomassa, energia eólica e hidráulica, utilizando os artigos publicados nas revistas
científicas, de acordo com o Web of Science, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), compreendendo um período de dez anos, desde de 2009 a 2018.
A energia solar resultou em 103 artigos, energia eólica 129, energia biomassa 18 e hidrelétrica
5 artigos. Estes artigos foram relacionados por ano, local, revista, e quando aplicado,
tipo/material apresentado e as buscas foram realizadas apenas na língua portuguesa. Portanto,
os artigos sobre energia eólica são os mais abordados nos periódicos da CAPES, seguido da
energia solar.
Palavras-chave: Cienciometria, Recursos Energéticos, Energias Alternativas.

SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF RENERABLE ENERGIES

ABSTRACT
As a result of the decline of world reserves and the emission of polluting gases, the search for
alternative fuels has gained prominence in recent decades. Through scientometry, which is the
quantitative research of scientific production, it is possible to better understand the breadth and
nature of the research activities developed in different areas of knowledge. Therefore, the
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objective of the study was to analyze the space-time evolution of the science works, which deal
with the theme renewable energy involving solar energy, biomass energy, wind energy and
hydraulics, using articles published in scientific journals, according to the Web of science of
Coordination of Improvement of Higher Level Personnel (CAPES), covering a period of ten
years, from 2009 to 2018. Solar energy resulted in 103 articles, wind energy 129, biomass
energy 18 and hydroelectric 5 articles. These articles were related by, local, place, and when
applied, type/material presented and the searches were carried out only in the Portuguese
language. Therefore, the articles on wind energy are more discussed in CAPES journals,
followed by solar energy.
Keywords: Scientometry, Energy Resources, Alternative energies.

INTRODUÇÃO
A cienciometria é conhecida como a pesquisa quantitativa da produção científica que
tem permitido entender melhor a amplitude e a natureza das atividades de pesquisa
desenvolvidas nas diferentes áreas do conhecimento, bem como mede a difusão do
conhecimento científico e o fluxo de informação sob enfoques diversos (VERBEEK et al.,
2002).
Devido a utilização de combustíveis fósseis como petróleo e o carvão mineral em
grandes quantidades de compostos químicos poluentes, estes são emitidos para a atmosfera em
devido a utilização dos seus derivados e vetores. Em decorrência do declínio das reservas
mundiais e da emissão dos gases poluentes a busca por combustíveis alternativos tem ganho
destaque nas últimas décadas. Portanto, as energias solar, eólica, hidráulica e da biomassa
surgem como fontes de energia renováveis e alternativas para a geração de energia elétrica, ou
seja, podem substituir a utilização dos combustíveis fosseis não renováveis.
Logo, com o objetivo de analisar o desenvolvimento do conhecimento científico na
forma espaço-temporal dos trabalhos científicos que abordam sobre o tema energia renovável,
utilizando os artigos publicados nas revistas científicas entre o período de 2009 a 2018.

METODOLOGIA
Conforme a metodologia definida por Rodrigues et al. (2018), para a elaboração da
análise cienciométrica, deve-se realizar o levantamento dos estudos por meio do Web of
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Science, publicados a partir do endereço eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), definindo palavras chaves de interesse e realizar uma a
seleção dos dados necessários para as avaliações.
Portanto, foi definido um conjunto de dados padronizados para a obtenção das listas de
trabalhos publicados a partir da pesquisa realizada na base de dados da CAPES, a busca deu-se
pelas palavras chave para cada tipo de energia, contendo obrigatoriamente “energia renovável”
OR (ou) “energia solar”, “energia eólica”, “energia hidrelétrica” e “energia biomassa”, sendo
que os termos foram pesquisados somente na língua portuguesa. Somente os artigos foram
definidos como tipo de material de pesquisa, e o período estabelecido foram os últimos 10 anos,
ou seja, desde 2009 a 2018.
Para definição da amostra, não foi necessário estabelecer critérios estatísticos, pois
obteve-se uma quantidade baixa de resultados de pesquisa, portanto, a amostra para este estudo,
é a própria população. Após esta seleção, ocorreu uma triagem para excluir as publicações
repetidas e selecionar apenas aquelas relacionados com os temas de interesse. Foram obtidas as
seguintes informações de cada um dos trabalhos: ano de publicação, país onde o estudo foi
realizado e tipo de sistema/material utilizado para determinada energia, quando necessário.

RESULTADOS
De acordo com o levantamento realizado, foram encontrados 256 artigos publicados no
período de 2009 a 2018 para todos os temas objeto de estudo (Figura 1). Sendo que, para a
energia solar, energia eólica, energia de biomassa e energia hidrelétrica obteve-se um total 103,
129, 18, 5 de artigos relacionados aos temas, respectivamente.

Número de artigos

Figura 1 – Evolução dos trabalhos publicados dentro de 10 anos.
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Além disto, foi necessário identificar o tipo de fonte de energia, portanto, a Figura 2
apresenta o número de artigos que foram divulgados nas revistas científicas de acordo com o
tipo de energia.
Figura 2 – Número de artigos por tipo de energia renovável
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Além disto, foi necessário identificar a quantidade de estudos realizados em cada país,
portanto, a Figura 3 apresenta o número de artigos que foram divulgados nas revistas científicas
de acordo com o local onde o estudo foi realizado.
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Figura 3 – Quantidade de artigos publicados por local de estudo.

Local

Após esta identificação, foi realizada a análise da quantidade de artigos por energia
renovável no Brasil, Colombia, Cuba e Espanha, que são os países que apresentaram mais
publicações, sendo que, o geral são aquelas em que os artigos englobam mais de um tipo de
energia. (Figura 4).
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Número de Artigos

Figura 4 – Número de artigos por tema dos países que mais publicam.
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A Figura 5 apresenta a relação de artigos publicados a respeito das classes de cada tipo
de fonte de energia no decorrer do período de 10 anos. Sendo assim, a energia solar foi dividida
em concentrador solar, solar térmica, termoelétrica solar, coletor solar e sistema fotovoltaico
que são os sistemas existentes a respeito da energia solar e a energia de biomassa dividida em
madeira, vegetais não lenhosos, resíduos orgânicos e biomassa no geral, que são as fontes de
onde é possível obter energia.
Figura 5 – Artigos publicados sobre cada tipo de energia renovável, por ano.
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DISCUSSÃO
De acordo com o exposto na Figura 1, percebe-se que no decorrer dos anos o número
de publicações tem um pequeno crescimento, sendo que em determinados anos acontecem mais
publicações, não sendo observado a ocorrência de uma tendência. No entanto, o ano de 2015
foi o que mais registrou artigos disseminados, além disto, outros três anos apresentaram mais

1307

de 30 publicações a respeito do tema energia renovável, registrando 39, 36 e 31 obras
publicadas, representando os anos de 2016, 2014 e 2011, respectivamente. Os outros anos,
apresentaram número de publicações menores que 24 artigos, sendo que o mínimo foi de 11
trabalhos.
A energia eólica é o tema mais abordado nos estudos, seguido pela energia solar (Figura
2). Além disto, 36 obras abordam mais de um tipo de energia renovável. A energia hidrelétrica
apresenta apenas 3 publicações sendo o menor número de publicações para este assunto, visto
que, esta é uma tecnologia bem consolidada (ANEEL, 2003) e a energia da biomassa apresenta
19 artigos publicados. Percebe-se que o Brasil é o país que mais possui estudos realizados com
relação as energias renováveis, com 97 artigos publicados dentro do período de 10 anos, seguido
pela Espanha, Colômbia e Cuba, somando a quantidade de artigos destes países tem-se 75%
das publicações. Nota-se que a energia renovável que mais tem sido estudada nestes países é a
energia eólica. O segundo assunto mais abordado é a energia solar, por se tratarem de energias
complementares, ou seja, quando há falta de uma, há abundância da outra (CRESESB, 2006).
Além disto, somente no Brasil é possível verificar artigos publicados referindo-se a energia
hidrelétrica e a energia da biomassa. No Brasil é onde ocorrem mais estudos envolvendo mais
de um tipo de energia renovável.
É possível observar que, a partir de 2015 o número de estudos realizados a respeito da
energia fotovoltaica tem crescido. Além disto, no ano de 2011 a energia eólica representava
grande parte dos estudos realizados naquele ano, porém a partir de 2014 o número de
publicações acerca do assunto tem diminuído.

CONCLUSÃO
Este trabalho avaliou a evolução espaço-temporal dos trabalhos científicos que
abordaram sobre o tema energia renovável envolvendo a energia solar, energia da biomassa,
energia eólica e hidráulica. Observou-se que entre o acervo pesquisado, o Brasil é o que possui
maior quantidade de artigos referentes aos temas, prevalecendo as energias eólica e solar.
Referente aos anos, eles não seguiram uma tendência, porém a partir de 2011, até 2016
teve um aumento significativo dos estudos referente aos temas de pesquisa.
Portanto, a análise cienciométrica, é fundamental para levantar dados de pesquisa e
desenvolvimento das áreas, apontando a evolução e o interesse sobre o tema, e os temas mais
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relevantes entre eles. Este tipo de análise é muito procurado entre empresários, que tem como
objetivo investir na área de interesse.
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RESUMO
A Vespa-da-Madeira, Sirex noctilio (Fabricius, 1973), pertence a ordem Hymenoptera e família
Siricidae. É uma praga exótica no Brasil e seu primeiro registro de ocorrência no país foi no
ano de 1988. A Sirex noctilio é considerada como a principal praga nas plantações de Pinus
spp. É responsável pela alta mortalidade de árvores, principalmente aquelas que sofreram algum
tipo de estresse, portanto uma forma de prevenir o seu ataque, é através de medidas de
monitoramento e práticas silviculturais, como o desbaste seletivo, a remoção de árvores
doentes, danificadas e bifurcadas. Em plantios já atacados pelas vespa, pode-se realizar o
controle biológico, que é uma das formas mais eficientes para a redução da população desta
praga. O nematoide Deladenus siricidicola é o principal agente de controle biológico da vespa.
Desta forma, o presente trabalho demonstra o índice de parasitismo avaliado em insetos de
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vespa-da-madeira por nematoides D. siricidicola, em insetos coletados durante os ciclos de
2016/2017 e 2017/2018, em florestas localizadas na Região Serrana, onde foi verificado a
presença e/ou ausência do nematoide em exemplares de Sirex. A detecção da ocorrência desta
praga em florestas implantadas necessita de rapidez na identificação de métodos para
proporcionar a contenção do seu desenvolvimento, evitando assim que grandes perdas de ordem
econômica e danos nas árvores ocorram.
Palavras-chave: Controle biológico, Sirex noctilio, Deladenus siricidicola

ANALYSIS OF PARASITISM IN WOODWASP IN FORESTS IN THE SERRANA
REGION

ABSTRACT
The Wood Wasp, Sirex noctilio (Fabricius, 1973), belongs to the order Hymenoptera and family
Siricidae. It is an exotic pest in Brazil and its first record of occurrence in the country was in
the year 1988. Sirex noctilio is considered as a major pest in the plantations of Pinus spp. It is
responsible for the high mortality of trees, especially those that have suffered some kind of
stress, so one way to prevent their attack is through monitoring measures and silvicultural
practices such as selective thinning, removal of diseased, damaged and forked trees. In
plantations already attacked by the wasp, biological control can be performed, which is one of
the most efficient ways to reduce the population of this pest. The nematode Deladenus
siricidicola is the main agent of biological control of the wasp. Thus, the present work
demonstrates the parasitism index evaluated in insects of wood wasp by D. siricidicola
nematodes, in insects collected during the 2016/2017 and 2017/2018 cycles, in forests located
in the Serrana Region, where it was verified the presence and/or absence of the nematode in
Sirex specimens. The detection of the occurrence of this pest in deforested forests requires rapid
identification of methods to contain the development of the pest, thus avoiding large losses of
economic order and damage to trees occur.
Keywords: Biological control, Sirex noctilio, Deladenus siricidicola
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INTRODUÇÃO
As plantações de Pinus sp. representam atualmente um importante recurso ambiental e
socioeconômico para o Brasil e em especial para o estado de Santa Catarina, face a participação
que têm na cadeia produtiva da madeira, na recuperação de áreas degradadas e na geração de
postos de trabalho (IEDE et al., 2015).
Uma praga importante para esta cultura é a vespa-da-madeira, Sirex noctilio (Fabricius,
1973) pertence a Ordem Hymenoptera, família Siricidae. Teve seu primeiro registro no Brasil
em fevereiro do ano de 1988, em povoamentos de Pinus taeda, nos municípios de São Francisco
de Paula e Canela, no estado do Rio Grande do Sul (IEDE et al., 2015). No ano seguinte, o
inseto foi detectado em reflorestamentos localizados no estado de Santa Catarina (GOMES et
al., 2012). Desde então foi considerada como uma praga quarentenária A2, ou seja, presente no
país, porém não amplamente distribuída, e sob controle oficial do estado, até novembro do ano
de 2016, quando foi retirada da lista de pragas quarentenárias presentes no Brasil, através da
Instrução normativa N°39, de 17 de novembro de 2016, sendo considerada, uma praga
amplamente distribuída no país.
A S. noctilio é responsável pela mortalidade de árvores, ataca principalmente aquelas
que sofreram algum tipo de estresse, como sombreamento, falta de nutrientes, água ou outros
recursos, além de povoamentos muito adensados, com a poda e desbaste realizados durante o
período de revoada da vespa. As árvores estressadas são mais atrativas e mais vulneráveis às
fêmeas de S. noctilio. Os sintomas da infestação, são respingos de resina no tronco, orifícios de
emergência de adultos, acículas da planta com clorose, plantas mortas, visualização de manchas
azuladas causadas pelo fungo secundário Botryodiplodia spp (IEDE, et al, 2015).
Segundo Brand et al., (2004) a madeira atacada por esta praga mão apresenta bom
desempenho durante o armazenamento, isso por que há um aumento em sua permeabilidade
pelo ataque do inseto e fungos associados, que permite a madeira adquirir a umidade do
ambiente com facilidade. A secagem da madeira não é diretamente proporcional à absorção de
umidade, sendo preferível que este material seja levado à indústria e utilizado sem
armazenamento.
A forma mais eficiente para a redução da população de S. noctilio é o controle biológico,
sendo que o inimigo natural no controle é o nematoide Deladenus siricidicola. A inoculação
dos nematoides deve ocorrer entre os meses de março e agosto.
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Diante deste cenário, este trabalho objetiva apresentar a avaliação de índice de
parasitismo em vespa-da-madeira pelo nematoide Deladenus siricidicola em insetos coletados
durante os ciclos de 2016/2017 e 2017/2018 (IEDE et al., 2015).

METODOLOGIA
Durante o mês de outubro, que antecede a revoada da vespa, dos ciclos de 2016/2017 e
2017/2018, foram selecionadas árvores de Pinus taeda com sintomas de infestação de vespada-madeira, ou seja, as que apresentavam copa amarelada, respingos de resina no tronco e não
tinham orifícios de emergência na casca. Foram coletados toretes de árvores inoculadas com o
nematoide e as não inoculadas com o nematoide D. siricidicola.
Os toretes foram coletados ao acaso, em um total de dez por talhão, cinco de árvores
inoculadas e cinco de não inoculadas, foram identificados com a data e local de coleta e
acondicionados individualmente em tambores fechados por um tela plástica, para realizar a
avaliação dos insetos coletados. Durante o final do mês de novembro do ano de 2016 até janeiro
do ano de 2017 foram coletados um total de 640 insetos adultos de S. noctilio, e durante o mês
de novembro do ano de 2017 até dezembro do mesmo ano foram coletados um total de 523
insetos de florestas, localizadas na Região Serrana para verificação do Índice de parasitismo de
nematoides.
A verificação da presença de nematoides foi realizada da seguinte forma: primeiramente
foi colocado individualmente cada inseto coletado em uma placa de Petri de vidro, junto com
uma pequena quantidade de água, onde foi separado o tórax do abdômen da vespa.
Posteriormente, foi macerado o abdômen e com o auxílio de uma lupa, foi observado a presença
ou ausência de nematoide. Neste trabalho não foi verificado se o parasitismo estava sendo
efetivo, para a realização deste tipo de análise é necessário observar a presença do nematoide
nos ovários de S. noctilio.
Os dados de índice de parasitismo ao natural e inoculado foram obtidos a partir da soma
da quantidade de insetos coletados com a presença de nematoide e dividido pela soma total de
insetos coletados (com a presença e ausência de nematoide), e este valor multiplicado por cem.
A eficiência do nematoide é avaliada pelo sucesso do parasitismo natural, ou seja, em
até dois anos após a primeira inoculação do nematoide em uma região, espera-se que pelo
menos 40% das vespas que não foram inoculadas contenham a presença do nematoide.
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Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste
Tukey a 5% de significância.

RESULTADOS
Tabela 1: Resultados obtidos da avaliação do índice de parasitismo de toretes de Pinus
inoculados e não inoculados com o nematoide Deladenus siricidicola. Amostras coletadas
durante o ciclo de 2016/2017.

Talhão 01
Talhão 02
Talhão 03
Talhão 04
Talhão 05
Talhão 06
Talhão 07
Talhão 08

Índice de parasitismo (%) 2016/2017
Toretes inoculados
Toretes não inoculados
78,16 Ba
85,55 Ab
58,82 Bc
82,29 Ab
56,63 Bc
92,46 Aa
75,99 Ab
58,30 Bd
94,84 Aa
66,57 Bc
91,05 Aa
38,33 Be
44,46 Bd
71,48 Ac
87,42 Aa
50,66 Bd

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, maiúscula na linha e minúscula na coluna,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: Produção dos autores (2019).

Tabela 2: Resultados obtidos da avaliação do índice de parasitismo de toretes de Pinus
inoculados e não inoculados com o nematoide Deladenus siricidicola. Amostras coletadas
durante o ciclo de 2017/2018.

Talhão 01
Talhão 02
Talhão 03
Talhão 04
Talhão 05
Talhão 06
Talhão 07
Talhão 08

Índice de parasitismo (%) 2017/2018
Toretes inoculados
Toretes não inoculados
72,82 Ab
75,28 Ac
90,43 Aa
90,82 Aab
90,60 Aa
87,86 Ab
94,38 Aa
88,70 Ab
95,01 Ba
85,22 Ab
94,26 Aa
85,05 Ab
25,02 Bc
66,49 Ad
66,14 Bb
97,07 Aa

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, maiúscula na linha e minúscula na coluna,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: Produção dos autores (2019).
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DISCUSSÃO
Na tabela 1 e 2, observa-se o índice de parasitismo das amostras analisadas. A eficiência
do nematoide é avaliada pelo sucesso do parasitismo ao natural, onde espera-se que pelo menos
40% dos insetos coletados das árvores que não foram inoculadas contenham a presença do
nematoide, com isso, é possível observar que no primeiro ciclo de coleta (tabela 1), apenas o
talhão 06 apresentou um índice de 38,33% de insetos com a presença do nematoide, porém no
segundo ciclo o índice de parasitismo deste talhão aumentou, configurando que as atividades
de controle, realizadas em função do índice obtido no ciclo anterior, foram eficientes.
Nas amostras onde o índice de parasitismo natural foi maior que 70%, considerou-se
não haver necessidade de intervenções.
Observando-se a tabela 2 e comparando ao índice de parasitismo na tabela 1, em toretes
inoculados e não inoculados, é possível concluir que neste segundo ciclo aumentou o
significativamente o índice em cada amostra.
O baixo índice de parasitismo em insetos coletados de toretes inoculados como o
observado na tabela 2, no talhão 07, pode determinar que o controle está com algum problema,
como por exemplo a falta de cuidados na aplicação do nematoide, doses vencidas, possíveis
erros no armazenamento da dose do nematoide, principalmente quanto a temperatura, que deve
ser de 5 a 15°C, baixa dose aplicada, árvore armadilha deixada no solo, aplicação das doses
realizadas em épocas erradas, martelo de aplicação com ponteira desgastada, problemas no
preparo do hidrogel ou da gelatina.
A eficiência no controle com o uso de nematoides também pode ser observada a partir
da quantidade de insetos coletados durante os ciclos, durante o primeiro ano, foi coletado um
total de 640 insetos adultos de S. noctilio, e durante o segundo ano, foram coletados um total
de 523 insetos, comprovando uma diminuição na quantidade de insetos coletados durante os
ciclos.

CONCLUSÃO
Os dados obtidos demonstraram que o controle biológico da vespa-da-madeira com o nematoide
Deladenus siricidicola foi eficiente nessas áreas.
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RESUMO
Inserir tecnologias digitais no ambiente escolar, como mediação agregadora de valores ao
conhecimento, é primordial para que a educação possa ser estimulada com o uso da cultura
digital. Os desafios constantes permeiam a rotina escolar, o que possibilita diversas formas de
desenvolvimento docente, ponderando e construindo uma identidade profissional própria por
meio de formações continuadas concedidas pelas instituições educativas. Analisar o processo
de ensino e aprendizagem com o saber tecnológico e dissuadir paradigmas por meio de
planejamento contínuo resulta em um melhor envolvimento docente junto aos nativos digitais.
Ante a reestruturação dos ambientes escolares, o professor precisa estar incluso na cultura
digital para suprir os antagonismos das atividades pedagógicas que envolvem a tecnologia. Com
a evolução tecnológica, os discentes possuem cada vez mais subsídios que transcendem as
formações iniciais e continuadas dos professores. Muitas vezes, os docentes não recebem aporte
para o uso de recursos tecnológicos associados aos seus planejamentos de aulas.
Palavras-chave: tecnologia, cultura digital, inclusão digital escolar.

DIGITAL TECHNOLOGIES AS CULTURAL RESOURCES IN SCHOOLS

ABSTRACT
Inserting digital technologies into the school environment, as an aggregation of values to
knowledge, is essential so that education can be stimulated using digital culture. The constant
challenges permeate the school routine, which enables diverse forms of teacher development,
pondering and building a professional identity of its own through continuing education
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provided by educational institutions. Analyzing the teaching and learning process with
technological knowledge and dissuading paradigms through continuous planning results in a
better teaching engagement with digital natives. Faced with the restructuring of school
environments, the teacher needs to be included in the digital culture to overcome the
antagonisms of pedagogical activities involving technology. With the technological evolution,
the students have more and more subsidies that transcend the initial and continued formations
of the teachers. Often, teachers do not receive input for the use of technological resources
associated with their lesson plans.
Keywords: technology, digital culture, school digital inclusion.

INTRODUÇÃO
Em um mundo cada dia mais envolvido com o reconhecimento das tecnologias, faz-se
prudente elucidar conceitos e aspectos inerentes às concepções e aos modos de construção dos
saberes e suas relações. Os professores podem se apropriar disso com reflexões pedagógicas,
convertendo-as em recursos valorados para a aprendizagem dos alunos, integrando-a a outros
meios disponibilizados.
Lévy (1999) define o ciberespaço ou rede como um moderno elemento de comunicação
proveniente da gama mundial de computadores e seus elementos, bem como os usuários desse
tipo de diálogo digital, conhecidos como nativos digitais (PRENSKY, 2010). Lévy (1999)
também aponta a cibercultura como o conjunto de métodos materiais ou mentais, prática,
pensamentos e valores que acompanham o desenvolvimento do ciberespaço.
Para Dussel e Quevedo (2010, p. 9) a “inclusão digital” é um fator preocupante, pois o
acesso aos equipamentos tecnológicos é complexo, em razão de questões socioeconômicas ou
geográficas. Ainda de acordo com Dussel e Quevedo (2010), os desafios pedagógicos
envolvendo os alunos, que convivem com os instrumentos tecnológicos, e a mudança do
ambiente escolar podem ser apontados como parte das inquietações, pois vêm de encontro aos
propósitos de ensino-aprendizagem e às práticas pedagógicas na escola.
Este trabalho tem por objetivo compreender de que forma as tecnologias digitais podem
ser disseminadas no processo de capacitação docente. Isso pode ser feito por meio de: análise
crítica da inserção das tecnologias como agregação de valor ao processo de ensino e
aprendizagem; soluções lúdicas e inovadoras por meio de tecnologias com o intuito de facilitar
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as práticas pedagógicas com ressignificação do conhecimento dos alunos e de que forma os
professores se adaptam à cultura digital, bem como a mesma pode ser inserida no ambiente
escolar.

METODOLOGIA
O trabalho proposto está em andamento e será baseado em uma abordagem de
investigação qualitativa no contexto social de uma escola da rede pública do município de
Lages.
Para a fundamentação da proposta serão realizadas entrevistas com o objetivo de
analisar os trabalhos relacionados ao tema, as formas de inserção da TIC na educação e sobre a
cultura digital dos nativos e imigrantes digitais.
Pretende-se investigar o cotidiano do público-alvo, neste caso os grupos de professores
com dificuldades tecnológicas aplicáveis ao cotidiano escolar, de modo a compreender suas
estratégias para desenvolver o entendimento e o ensino, respectivamente. Esta investigação darse-á através de observações, questionários, relatos, encontros e outras formas que admitam
obter as informações necessárias para dar subsequência à pesquisa. Nesta fase, os materiais
didáticos e autênticos utilizados pelos professores também serão investigados (livros didáticos,
mídias, materiais apostilados e análogos), de modo a entender se a metodologia abordada e de
que forma isso ocorre.
Os sujeitos estão mais envolvidos com a tecnologia em suas rotinas, onde as
informações chegam em tempo real por intermédio de celulares e do simplificado acesso à rede
mundial de computadores e suas usabilidades.
Em decorrência de tais argumentos, faz-se prudente analisar o processo de ensino no
âmbito escolar com o emprego de tecnologias educacionais, pois, muitos profissionais da
educação resistem à inovação, seja por limitações pessoais ou por receio de perder espaço para
recursos tão bem explorados pelos discentes.

RESULTADOS
Este trabalho se propõe a analisar como a cultura digital pode ser adotada nas escolas.
Pretende-se analisar os recursos humanos existentes, os recursos computacionais e a forma
como as tecnologias têm sido abordadas no contexto escolar.
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Para uma contextualização entre a cultura digital e a educação, as teorias de
aprendizagem têm muita significância. Nesse sentido, o construtivismo, elaborado pelo
epistemólogo e psicólogo suíço Jean Piaget, influencia profusamente nas interações entre os
sujeitos e o meio onde vivem, pois a cognição do sujeito não nasce pronta e suas interações
com outros sujeitos são primordiais no seu processo de desenvolvimento, motivo pelo qual o
conhecimento repousa em todos os níveis onde ocorre a interação entre os sujeitos e os objetos
(TERRIBILE, 2018).
Em adição, pretende-se investigar se a formação inicial e continuada dos professores
comtempla conteúdos e/ou atividades que abordem o uso das tecnologias em suas formações.
De que maneira o docente pode receber aporte para o uso de recursos tecnológicos no ambiente
escolar?
O ciberespaço combinado a vários dispositivos e interconexões de modo interativo, seja
por meio de correio eletrônico ou conferências virtuais é apresentado por (LÉVY, 1999).
Faz-se necessário analisar as causas de muitos docentes não estarem inseridos na cultura
digital, baseada no ciberespaço e na pluralidade dos sentidos, em sala de aula. Heinsfeld e
Pischetola (2017) apontam fatores que desafiam a cultura digital no âmbito educacional: A
escola precisa propiciar o incremento de aptidões e potencialidades tecnológicas por meio da
análise e compreensão das práticas sociais no que se refere às afinidades entre o dinamismo dos
alunos e as novas mídias digitais, o acesso democrático às tecnologias, o conhecimento e a
aprendizagem. É primordial “encarar as tecnologias digitais como veículo, produção e
transformação de cultura. Isso é ainda mais evidente ao pensarmos nas jovens gerações, que
crescem imersas nas tecnologias digitais” (HEINSFELD e PISCHETOLA, 2017, p. 1358).
A dificuldade docente em lidar com tecnologias interfere no processo que envolve a
educação discente, pois os jovens, nativos digitais, abarcam e trazem as informações em tempo
real, e, caso o professor não esteja preparado para isso, pode perder a credibilidade em suas
aulas. Outrossim, é basal perfilhar que o ato de educar não está contido unicamente no repasse
de informações, mas sim, na partilha do conhecimento adquirido no percurso formador
estudantil. O professor é o mediador do processo de ensino e aprendizagem. Para tal, o mesmo
deve conhecer seus alunos, valorizar seus conhecimentos prévios e compreender que os meios
de informação e comunicação atuais podem ser incorporados em suas práticas pedagógicas.
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Para o protagonismo do aluno no contexto educacional, no planejamento de aulas, o
professor tem a possibilidade de contextualizar o cotidiano da comunidade escolar, isto é,
possibilitando uma familiarização discente ao contínuo processo de ensino e aprendizagem.
Demo (2002, p. 11) salienta que “nada tem atrapalhado mais o aproveitamento escolar
do que o despreparo dos profissionais, aliado ao corporativismo, que por sinal, se nega a
enfrentar este despreparo.” Freire (1996) pondera sobre a reflexão crítica sobre as práticas
adotadas em sala de aula. “[...] na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente sobre a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p.39).
No sentido de orientar as práticas pedagógicas, em sintonia com o contexto escolar,
professores necessitam de uma formação continuada que possibilite, de tal modo, o fomento de
novos conhecimentos associados à maturidade profissional. Destarte, novas habilidades são
lançadas no âmbito do crescimento educacional proporcionando maior poderio formador para
os professores e consequente reação na rotina escolar.
Heinsfeld e Pischetola (2017) reforçam, em sua pesquisa, a necessidade de superação
das lacunas culturais entre docentes e discentes. Dessa maneira, dados apresentados guiam para
o fato de que os alunos utilizam a tecnologia para diversão, sem focar nas potencialidades
didáticas de tais instrumentos.
Nesse viés, Morin (2011) ressalta os sete saberes relevantes para a educação do século
XXI; dentre eles é importante associar o primeiro à prática docente através da tecnologia: Um
conhecimento capaz de criticar o próprio conhecimento: Sob o ponto de vista do autor, o erro e
a ilusão são as cegueiras do conhecimento. O indivíduo possui suas próprias percepções da
realidade no campo emocional, cultural e social.
Fantin e Rivoltella (2013) enunciam a utilização de oficinas nas escolas com recursos
tecnológicos e propostas sustentáveis, a serem realizadas de variadas formas, de acordo com o
planejamento anual. A anuência docente em todos os perfis contribui para o sucesso dessas
oficinas.

DISCUSSÃO
Ponderar sobre a capacitação docente e como estão se adaptando à revolução
tecnológica no século XXI é crucial para compreender o processo educacional. Demo (2002)
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ressalta que a defasagem na capacitação dos profissionais prejudica o rendimento no âmbito
escolar, pois, muitos professores não são estimulados a rever seus planejamentos de aula.
A inclusão digital é um dos grandes desafios pedagógicos Dussel e Quevedo (2010),
pois, os nativos digitais Prensky (2010) estão imersos no ciberespaço (LÉVY, 1999). A questão
cultural está alinhada ao saber pedagógico e tecnológico, onde utilizar celulares e outras
ferramentas tecnológicas podem facilitar o processo interativo entre docente e discente.
Assim sendo, na formação permanente, as instituições precisam repensar as práticas
pedagógicas (FREIRE, 1996). Sob este aspecto, incluir, por exemplo, oficinas com recursos
tecnológicos e propostas sustentáveis Fantin e Rivoltella (2013) para que os professores sintamse motivados a utilizarem tais expedientes adequadamente.

CONCLUSÃO
Esse projeto se justifica, pois são almejadas a colaboração e a contribuição à mudança
educacional, neste caso, mudanças nos hábitos, costumes e valores para a cultura digital. A
coleta de dados será realizada para que seja possível refletir sobre o valor da inserção da
tecnologia em sala de aula.
Após a coleta de dados ocorrerá a interpretação dos resultados da pesquisa para póstuma
disseminação e análise destas ideias, utilizando ferramentas específicas para a organização dos
resultados qualitativos aguardados para que sirvam como objeto de reflexão, estudo e aplicação
para outros docentes.
Por fim, os sujeitos inseridos no projeto serão professores da rede pública do município
de Lages, Santa Catarina, ou seja, serão convidados todos os professores de uma escola, que
admitam participar da pesquisa após a explanação da problemática apresentada e não tenham
familiarização com as ferramentas tecnológicas.
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RESUMO
O estudo objetivou investigar junto aos participantes seu nível de concordância e discordância
ante a aspectos associados às características sociais do trabalho através de uma investigação
descritiva. Trata-se de pesquisa de campo, de natureza aplicada, cuja forma de abordagem do
problema é quantitativa, utilizando técnicas estatísticas. Assume o design de survey
(levantamento) e caracteriza-se como uma pesquisa transversal. À coleta de dados utilizou-se
o Work Design Questionnaire. Foram participantes da pesquisa 1.262 trabalhadores. Concluise que ‘Suporte Social’ e ‘Interação Fora da Organização’ são as subcategorias das
características sociais do trabalho que apresentam resultados concordantes mais elevados.
Observa-se também, que há resultados mais expressivos de concordância do que de
discordância, embora com baixo percentual de diferença (7%) na subcategoria
‘Interdependência’. ‘Feedback dos outros’ é a subcategoria que apresenta equilíbrio entre as
respostas. Por meio desses achados, depreende-se haver satisfação das necessidades sociais dos
participantes, uma vez que asseguram existir manifestações de apoio em seu ambiente de
trabalho.
Palavras-chave: Características sociais do trabalho, Work Design, suporte organizacional.

SOCIAL CHARACTERISTICS OF WORK

ABSTRACT
The study aimed to investigate the levels of agreement and disagreement regarding social
characteristics of work, through a descriptive research. This article is a fieldwork, of an applied
nature, that approaches the problem of quantification, using statistics. It uses the survey design
and is characterized as a transversal research. Data collection was done using the Work Design
Questionnaire. The study participants were 1,262 workers. It concludes that 'Social Support'
and 'Out-of-Organization Interaction' are the two subcategories that have the highest level of
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concordance within the social characteristics of work. In the "Interdependence" subcategory it
is also noticed that there are more expressive concordance results than the disagreement,
although with a percentage of variation (7%). "Feedback from others" is a subcategory that
shows the balance between responses. Through these findings, it is understood that the
participants have satisfaction of social needs, as they assure manifestations of support in their
work environment.
Keywords: Social characteristics of work, work design, organizational support.

INTRODUÇÃO
O trabalho é um aspecto importante na vida dos indivíduos, não apenas por estar
associado à sua sobrevivência, como também em razão de contribuir ou viabilizar sua inserção
social. Morgeson e Humphrey (2006) afirmam que para compreender o trabalho é necessário
que haja análise das características da tarefa, das características do conhecimento, das
características sociais e das características do contexto de trabalho. Dada a amplitude de tais
aspectos, este estudo restringe o interesse em aprofundar conhecimentos sobre as características
sociais que impactam, definem e organizam o trabalho. Estas se dividem nas subcategorias
apoio social, interdependência, interação fora da organização e feedback de outras pessoas.
A primeira subcategoria apresentada, suporte social, é definida como todo o suporte que
o indivíduo possui, que o faz caminhar em direção a realização do seu desejo
(PIETRUKOWICZ, 2001). Pode ainda ser descrita como o suporte emocional que o indivíduo
encontra ao compartilhar os seus sentimentos com determinado grupo (FONSECA; MOURA,
2008). Outra subcategoria que faz parte das características sociais é a interdependência. O
construto faz referência ao quanto o trabalho de uma pessoa impacta no trabalho de outra e o
quanto o trabalho da outra impacta o seu próprio trabalho, tal como afirmam Morgeson e
Humphrey (2006). No entanto, essa dependência pode ser maior ou menor, dependendo da
organização e das preferências dos sujeitos que ali atuam (PUENTE-PALACIOS; BORGESANDRADE, 2005). A terceira subcategoria é a interação externa da organização. Esta, segundo
Morgeson e Humphrey (2006), é caracterizada pela possibilidade das pessoas interagirem com
outras de fora de organização. A última subcategoria é o feedback, que proporciona aos
trabalhadores informações sobre suas ações e desempenho no trabalho, podendo ser positivos
ou negativos (Martinez, 2001). Conforme Turci (2013), o feedback proporciona autoconfiança,
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valorização, crescimento pessoal, fortalecimento da relação e contribuição para o crescimento
de outra pessoa, aspectos que podem gerar melhores resultados, tanto para as pessoas quanto
para a organização.
As características sociais foram negligenciadas ao longo dos anos, tendo a sua
importância reconhecida apenas recentemente e estão diretamente associadas a motivação que
pode gerar bem-estar no contexto laboral. A interação entre os trabalhadores promove
aprendizados mútuos, que podem contribuir para a diminuição das taxas de absenteísmo e de
rotatividade, assim como os efeitos negativos do trabalho na saúde das pessoas, como o estresse
(HUMPHREY; NAHRGANG; MORGESON, 2007).
Em razão de se evidenciar a importância do equilíbrio entre as condições de trabalho e
as do trabalhador é preciso refletir sobre tal ajustamento. Este pode ser ampliado quando são
criadas oportunidades que satisfaçam as necessidades sociais e psicológicas do trabalhador,
como por exemplo criar contextos e relações sociais que derivem apoio, tal como a relação com
um mentor, ou efetivem sua autonomia (TIMS; DERKS; BAKKER, 2016).
Em decorrência do valor e relevância dos aspectos brevemente apresentados, este estudo
tem por objetivo investigar junto aos participantes seu nível de concordância e discordância
ante aos aspectos que evidenciam as características sociais do trabalho que realizam.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza aplicada, cuja forma de abordagem do
problema é quantitativa, utilizando técnicas estatísticas. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa
descritiva. Assume o design de survey (levantamento) e caracteriza-se como uma pesquisa
transversal. Foram participantes da pesquisa 1.262 trabalhadores de sete organizações, sendo
68% funcionários públicos, 18% funcionários de organizações privadas e em 14% do total de
participantes acessados não houve informação a respeito.
O instrumento utilizado à coleta de dados foi o Work Design Questionnaire,
desenvolvido por Morgeson e Humphrey (2006) e validado no Brasil por Borges-Andrade,
Peixoto, Queiroga e Pérez-Nebra (prelo). É integrado por duas partes: a primeira contempla
informações sociodemográficas e a segunda parte é composta de 4 subcategorias com 18 itens
e 71 questões (em forma de escala Likert de 5 pontos). As quatro subcategorias são: suporte
social, interdependência, interação fora da organização e feedback dos outros. Este estudo se
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restringiu a análise de uma destas categorias: ‘Características Sociais’. É pertinente destacar
que este estudo representa parte de uma pesquisa nacional onde vários fenômenos associados
ao Work Design estão sendo avaliados. O Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - RS aprovou o estudo sob o Parecer n. 2.331.163
atestando que todos os cuidados éticos constantes da Resolução CNS 510/2016 foram adotados.
Os resultados estão apresentados em formato de tabelas a partir das respostas múltiplas das
quatro subcategorias, tendo como base as dezoito perguntas realizadas. A Tabela 1, apresenta
as subcategorias, a quantidade de itens de cada uma delas e o Alfa de Crombach de cada
subcategoria. Nela é possível verificar que os dezoitos itens são consistentes com relação a toda
categoria Características Sociais (Alfa Crombach, 0,82). Para o tratamento e análise dos dados
foi utilizado o Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 21.

Tabela 1. Especificações do Instrumento

RESULTADOS
A Tabela II, possibilita visualizar a frequência de concordâncias e discordâncias para os
dezoito itens da Categoria ‘Características Sociais’, manifestadas pelos 1.262 participantes.
Para quase todos os itens, pode-se perceber que predominam as concordâncias em relação às
discordâncias.
Com relação a subcategoria ‘Suporte Social’, aplicando a análise de respostas múltiplas
que agrupa os seis itens como se fosse uma alternativa única, a diferença entre as concordâncias
e discordâncias encontrada foi de 78% a 8%, sendo 14% o ponto neutro.
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A subcategoria ‘Interdependência’, também aplicando a análise de respostas múltiplas,
permite verificar a diferença entre as concordâncias e discordâncias de 41% a 34% e 15% como
sendo o ponto neutro.
Quanto à subcategoria ‘Interação Fora da Organização’, as discordâncias encontradas
foram de 33% e as concordâncias de 51% e 16% é o ponto neutro.
No que se refere ao ‘Feedback dos outros’ é possível verificar que houve equilíbrio entre
as respostas. Foi encontrado 34% de discordâncias e 38% de discordâncias, 28 % o ponto neutro
na análise das múltiplas respostas e agrupados os itens em um fator único.
Tabela II. Distribuição do percentual de respostas aos itens da Categoria ‘Características
Sociais’.

DISCUSSÃO
Ao realizar a análise dos resultados obtidos, foi possível identificar que a subcategoria
Suporte Social teve maior concordância entre os respondentes, dado este que se associa a
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aspectos positivos necessários ao bem-estar do trabalhador. A este respeito, encontra-se em
Pietrukowicz (2001) que quando as pessoas contam com suporte social, elas conseguem, com
mais facilidade, atingir seus objetivos e possivelmente ficam mais motivadas para continuar em
busca de suas realizações.
Com relação ao impacto que o trabalho do outro exerce no indivíduo e quanto o
indivíduo impacta no trabalho do outro, é possível afirmar que, em relação a estes participantes,
não houve diferenças significativas entre as respostas concordantes e discordantes.

As

experiências destes participantes nas organizações as quais atuam e as preferências individuais
podem ter influenciado nestes resultados, conforme evidenciam Puente-Palacios e BorgesAndrade (2005).
A subcategoria correspondente a interação com pessoas fora da organização,
aproximadamente 50% dos participantes concordaram que existe interação com o público
externo, enquanto que 33%, indicam que não existe tal interação. Neste aspecto também pode
haver influência das características individuais.
O feedback, outra subcategoria analisada, indica que 38% dos participantes afirmam
receber informações sobre seus resultados do trabalho; 34% afirmam que não recebem
informações sobre o seu desempenho. A este respeito, Turci (2013) afirma que o ato de fornecer
feedback pode contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança, valorização, crescimento
pessoal, fortalecimento da relação e contribuição para o crescimento de outra pessoa, aspectos
que podem gerar melhores resultados tanto para as pessoas quanto para a organização .

CONCLUSÃO
Com o interesse voltado às características sociais do trabalho, ao se investigar junto aos
participantes seu nível de concordância e discordância ante a aspectos que as evidenciam,
conclui-se que ‘Suporte Social’ (78%) e ‘Interação Fora da Organização’ (51%), são as
subcategorias que apresentam resultados concordantes mais elevados. Observa-se também, que
há resultados mais expressivos de concordância do que de discordância, embora com baixo
percentual de diferença (7%) na subcategoria ‘Interdependência’. ‘Feedback dos outros’ é a
subcategoria que apresenta equilíbrio entre as respostas.
Os resultados possibilitam evidenciar que, para a amostra estudada, a socialização no
trabalho se traduz em positividade, indicando haver satisfação das necessidades sociais dos
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participantes, uma vez que asseguram existir manifestações de apoio em seu ambiente de
trabalho. Depreende-se, a partir deste achado, que em alguma medida estão protegidos frente
ao estresse do dia a dia e outros aspectos adoecedores frequentemente presentes no contexto
laboral.
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RESUMO
A utilização de recursos didáticos com a finalidade de tornar a aula mais interativa facilita o
aprendizado e a participação dos alunos. O ensino de solos é fundamental para proporcionar
melhor compreensão da dinâmica do meio ambiente, como ciclagem de nutrientes e
desenvolvimento de plantas. O presente estudo tem como objetivo facilitar o ensino de
conceitos básicos de química, relacionados à existência de cargas elétricas negativas e positivas
nos solos, por meio de experimento didático. Para elaboração do experimento são necessárias
pequenas quantidades de solos e materiais como baterias, fios de cobre e alicate. Como
resultado do experimento o solo arenoso praticamente não adere aos fios de cobre, devido a
menor quantidade de cargas elétricas, enquanto no solo argiloso grande quantidade de partículas
ficam aderidas ao fio de cobre, indicando a existência de maior quantidade de cargas elétricas
nesse solo. A utilização do experimento didático como instrumento metodológico torna a aula
mais interativa e introduz conceitos relacionados à química e fertilidade dos solos, além de
contribuir para uma agricultura mais sustentável, conforme o Objetivo 2 da Agenda 2030.
Palavras-chave: Educação ambiental, fertilidade do solo, nutrientes.
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SOIL ELECTRICAL CHARGES: DEFINITIONS, CONCEPTS, APPLICATIONS
AND ELABORATION OF DIDACTIC EXPERIMENT

ABSTRACT
The use of didactic resources in order to make the classroom more interactive facilitates student
learning and participation. Soil education is fundamental to provide a better understanding of
the dynamics of the environment, such as nutrient cycling and plant development. The present
study aims to contribute to the teaching about the existence of negative and positive electric
charges in soils, through definitions and concepts together with didactic experiment. For the
elaboration of the experiment it is necessary small amount of soil and materials like batteries,
copper wires and plier. As a result of the experiment the sandy soil practically does not adhere
to the copper wires, due to the smaller amount of electric charges, while in the clayey soil a
great quantity of particles is adhered to the copper wire, indicating the existence of a greater
quantity of electric charges in this soil. The use of the didactic experiment as a methodological
instrument for soil education makes the classroom more interactive and presents concepts
related to soil fertility and contamination, in addition to contributing to a more sustainable
agriculture, in line with Objective 2 of Agenda 2030.
Keywords: Environmental education, nutrients, soil fertility.

INTRODUÇÃO
Muitos educadores associam atividades demonstrativas ou práticas com a necessidade
de ambientes estruturados com equipamentos especializados disponíveis (BORGES, 1997).
Outras situações são observadas em que a aprendizagem ocorre de forma abstrata, onde a teoria
e a prática não se relacionam, tornando o livro didático o principal instrumento de ensino
(FALCONI, 2004). De acordo com Freire (1996), saber ensinar não se resume em transferir
conhecimento, e sim criar possibilidades de produção e construção de conhecimentos. A
utilização de recursos didáticos com a finalidade de tornar a aula mais interativa facilita o
aprendizado e a participação dos alunos, principalmente aqueles que permitem a observação e
percepção do mundo real (BRASIL, 1998).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) são um conjunto de propostas
de conteúdos e atividades a serem desenvolvidos nos diferentes níveis da educação brasileira
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(Ensinos Fundamental e Médio). Com relação ao tema solos observa-se uma carência de livros
didáticos, o que aumenta a distância entre o mesmo e a realidade escolar e torna necessária a
busca por materiais didáticos alternativos (FALCONI, 2004).
O solo está presente no cotidiano das pessoas e têm uma importância significativa para
a sociedade, sendo utilizado para diversas finalidades. O ensino de solos é fundamental para
proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica do meio ambiente, como ciclagem de
nutrientes e desenvolvimento de plantas (FALCONI, 2004). As plantas necessitam de nutrientes
essenciais para seu crescimento e reprodução, os quais apresentam cargas elétricas positivas ou
negativas e podem estar presentes no solo ou adicionados via fontes orgânicas ou minerais
(SOUZA; ALCANTARA, 2008).
Frente ao exposto o presente estudo visa facilitar a compreensão dos alunos sobre
conceitos básicos de química, relacionados à existência de cargas elétricas negativas e positivas
nos solos, por meio de experimento didático.

METODOLOGIA
O experimento didático apresentado a seguir foi elaborado a partir de adaptações da
proposta de Maia et al. (2014). Para elaboração do experimento didático são necessários os
seguintes materiais: Água, solo argiloso (50 a 100 gramas de solos com teor de argila superior
a 40%); solo arenoso (50 a 100 gramas de solos com teor de areia superior a 70%); Recipientes
plásticos transparentes para armazenar os solos e facilitar a visualização; Palito de picolé ou
colher de plástico; Alicate; Fio de cobre com aproximadamente 10 cm de comprimento; Bateria
pequena de 9V (Baterias velhas ou usadas podem não apresentar o resultado esperado.
Recomenda-se não utilizar tomadas elétricas ou carregadores de celulares para evitar choques
elétricos).
Inicialmente devem-se desencapar com auxílio do alicate as duas extremidades dos fios
de cobre (recomenda-se que o professor realize esta etapa), modelar os pedaços de fio de cobre
com o alicate para fixar um no polo positivo e outro no polo negativo da bateria conforme a
Figura 1.
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Figura 1 – Desenho esquemático representativo do experimento didático relacionado a cargas
elétricas do solo.
Fio de cobre
desencapado

Adicionar 50 a 100 g de solo argiloso em um dos recipientes e identificar. Repetir o
mesmo para o solo arenoso. Adicionar água e agitar com o palito de picolé/colher de plástico
até obter consistência de pasta. Posteriormente devem-se inserir as extremidades dos fios de
cobre desencapados nos recipientes e aguardar aproximadamente 5 minutos. Repetir este
procedimento para o outro solo. Após o tempo de espera remover os fios dos recipientes e
verificar qual dos solos aderiu aos fios de cobre.

RESULTADOS
Esse experimento é frequentemente utilizado nos cursos de graduação em Engenharia
Florestal e Agronomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, o que facilita o ensino de
propriedades químicas dos solos de forma simples e acessível. O experimento apresentado foi
elaborado a partir de dois tipos de solos, no entanto, conforme aumenta a variabilidade dos
solos disponíveis para utilização no experimento surgem novas discussões, como o efeito da
matéria orgânica no balanço das cargas elétricas, principalmente em solos com altos teores de
carbono, como em São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra. Solos de cultivos agrícolas ou
reflorestamentos sob diferentes sistemas de manejo também podem ser utilizados para
comparação e discussão do balanço de cargas elétricas dos solos em sistemas produtivos
distintos.
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O experimento em questão também foi apresentado a professores da rede pública e
participantes do XII Congresso de Educação do Município de Lages. Todos receberam material
didático contendo o roteiro de elaboração do experimento bem como discussões associadas para
replicação em sala de aula.

DISCUSSÃO
O solo arenoso praticamente não adere aos fios de cobre, devido ao mesmo possuir
poucas cargas, enquanto o solo argiloso fica grande quantidade de partículas aderidas ao fio de
cobre, indicando a existência de cargas, onde a quantidade aderida ao fio pode ser relacionada
com a quantidade de cargas elétricas do solo (MALAVOLTA et al., 1997; MAIA et al., 2014).
Na maioria das situações foi observado interesse em replicar o experimento em sala de
aula, com discussões sobre as principais características dos solos que afetam o balanço de
cargas. A facilidade de replicar o experimento torna mais acessível sua utilização em sala de
aula uma vez que os solos podem ser utilizados diversas vezes sem a necessidade de elaborar
novamente o experimento a cada utilização (MAIA et al., 2014).
As diferenças entre os solos são observadas de forma simples, o que também favorece
a utilização desse experimento didático, não havendo necessidade de equipamentos
especializados (BORGES, 1997; FALCONI, 2004). Os solos arenosos possuem geralmente
poucas cargas e, portanto, baixa capacidade de reter nutrientes e poluentes químicos, o que
torna estes solos geralmente menos férteis e mais suscetíveis a perdas de nutrientes por
lixiviação. Os solos argilosos têm maior capacidade de retenção dos elementos e
consequentemente menor risco dos contaminantes químicos atingirem as águas do lençol
freático e menores perdas de nutrientes por lixiviação (MAIA et al., 2014).
Os nutrientes que as plantas necessitam são classificados em macronutrientes e
micronutrientes. Os macronutrientes são exigidos em elevadas quantidades e a falta de qualquer
um deles pode afetar o crescimento das plantas (MALAVOLTA et al., 1997). Já micronutrientes
como boro, cobre, ferro, zinco, manganês e molibdênio são requeridos e absorvidos em menor
quantidade e normalmente os problemas mais comuns são pelo excesso de micronutrientes
(DECHEN et al., 1991). No caso do molibdênio os sintomas de deficiência ocorrem em solos
ácidos e arenosos, com pH inferior a 5,5 e que contém elevadas doses de sulfatos (LOPES,
1999). No caso do boro os problemas mais comuns de deficiência ocorrem em solos arenosos,
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com baixos teores de matéria orgânica e elevada pluviosidade. Para o cobre, ferro e manganês
a maior possibilidade de deficiência ocorre em solos com pH superior a 6,5 devido a calagem
excessiva ou que contém níveis elevados de outros íons metálicos como ferro, alumínio e
manganês. Sintomas de deficiência de zinco são comuns em solos que contém altos níveis de
fósforo e matéria orgânica e pH fora da faixa de 5,0 a 6,5 (MALAVOLTA et al., 1997).
A faixa de pH indicada para um bom desenvolvimento das plantas é entre 5,5 a 6,5.
Nessa faixa de pH o Al3+ é neutralizado e as cargas ocupadas por ele são liberadas e ocupadas
por outros elementos com o mesmo tipo de carga elétrica, por exemplo: Ca +2, Mg+2, K+
(MALAVOLTA et al., 1997). Com isso os elementos são adsorvidos nas cargas do solo e
tornam-se menos suscetíveis a perdas por lixiviação.

CONCLUSÃO
O experimento didático relacionado às cargas elétricas do solo é um potencial
instrumento metodológico para o ensino de solos, o que torna a aula mais interativa e introduz
conceitos relacionados às propriedades químicas e fertilidade dos solos.
O presente estudo visa contribuir com o objetivo 2 da Agenda 2030, apresentando
conceitos e ferramentas relacionados ao ensino de solos, na conscientização das pessoas na
busca por uma agricultura mais sustentável.
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RESUMO
A inspeção de animais de abate em frigoríficos desempenha um papel fundamental na garantia
da segurança de alimentos. Em suínos insensibilizados por eletrocussão, observa-se um alto
índice de condenação parcial de carcaças em decorrência de fraturas lombo sacras. Essa lesão
merece a atenção do serviço de inspeção sanitária por expor a carne suína a possíveis
contaminações através do sangue extravasado durante a fratura. Este trabalho teve como
objetivo relatar os índices de fraturas sacrais em um frigorifico de suínos do oeste de Santa
Catarina, bem como correlacionar algumas possíveis causas. Através da análise dos dados foi
possível observar que as fraturas lombo sacras representaram a segunda maior causa de
condenação parcial de carcaças suínas no frigorífico estudado, representando altas perdas
econômicas e desperdício de recursos. Através dos registros de dados e aplicação de testes
estatísticos concluiu-se que há correlações positivas entre as fraturas e a alimentação dos suínos,
e que não há correlação direta com o peso.
Palavras-chave: suínos, fratura lombo sacra, condenação.
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CONDEMNATION FOR SACRAL LOIN’S FRACTURES IN A PIGS
SLAUGTERHOUSE FEDERAL INSPECTION SERVICE IN THE STATE OF SANTA
CATARINA

ABSTRACT
Inspection of animals in slaughterhouses plays a key role in ensuring food safety. Pigs stunning
by electrocution, there is a high index of partial condemnation of carcasses because of sacral
fractures. This injury deserves attention for the sanitary inspection service for exposing pork to
possible contamination through extravagated blood during fracture. The objective of this study
was to report the rates of sacral fractures in a pigs' slaugterhouse in the west of Santa Catarina,
as well as to correlate some possible causes. It was possible to observe that the sacral loin’s
fractures represent the second major cause of partial condemnation of pig carcasses,
representing high economic losses and wasted resources. Data records and application of
statistical tests concluded that there are positive correlations between fractures and feeding of
pigs, and that there is no direct correlation with weight.
Keywords: pigs, sacral loin’s fractures, condemnation,

INTRODUÇÃO
A carne suína é uma das mais produzidas no mundo devido a sua proteína animal ser a
mais consumida dentre as demais. É uma carne rica em nutrientes, fonte de minerais e vitaminas
e uma opção nutricionalmente adequada ao cardápio da população. No Brasil a atividade da
suinocultura ganha destaque com a importância no cenário econômico e social, produzindo
cerca de 3.3% da carne suína mundial, representando 8.8% das exportações mundiais (DEPEC,
2019).
Dentro das indústrias produtoras de proteína animal, preza-se por atender os preceitos
éticos de bem-estar animal, que está intimamente relacionada a qualidade da carne tão exigida
pelos consumidores. A insensibilização mais utilizada nos matadouros brasileiros de suínos é
a elétrica, por conseguir manter uma velocidade de abate constante em frigoríficos de alta
capacidade e atender os aspectos éticos da produção de carne. Atualmente observa-se altos
índices de condenações de carcaças pela inspeção sanitária, em decorrência de hematomas e
fraturas.
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A condenação parcial de carcaças por fraturas na região lombo sacral representa altas
perdas econômicas e desperdício de recursos, além de ser indicativo de falha do bem-estar
animal. A partir disso, este trabalho teve por objetivo relatar os índices de fraturas sacrais em
um frigorifico de suínos localizado no oeste de Santa Catarina, bem como correlacionar
algumas possíveis causas.

METODOLOGIA
A observação dos dados foi realizada em uma unidade frigorífica de suínos na cidade
de Chapecó em Santa Catarina, inspecionada pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). O período
de observação e coleta dos dados ocorreu no período de 06 de março a 31 de maio de 2017.
Neste estudo foram avaliados 282.161 suínos, de 516 lotes diferentes, abatidos com média de
peso do lote de 122 kg. A maioria dos animais, 223.465, não receberam a suplementação com
cloridrato de ractopamina (RAC), correspondendo a 79% do total de animais abatidos nesse
período, e 21%, receberam o aditivo na alimentação na fase de terminação.
A insensibilização dos suínos é por meio da eletrocussão. A tensão e a corrente elétrica
do equipamento são ajustadas; a corrente usada na cabeça é regulada em torno de 1.5A a 1.9A,
380V e 600 Hz. Já o terceiro ponto na costela ajustado para 0.3A, 60V e 60Hz. Após a
insensibilização automática os animais deslizam para a esteira onde são sangrados, dando
continuidade às atividades do abate.
Durante a inspeção das carcaças, quando identificado fraturas das vertebras lombo
sacras a carcaça é desviada para o Departamento de Inspeção Final (DIF), onde é avaliada
minuciosamente e determinado o seu destino. A fratura vertebral é identificada visualmente,
pelo aspecto físico da fratura, com a separação do corpo vertebral, fragmentos ósseos expostos
e extravasamento de sangue nas regiões adjacentes a fratura. Essa lesão é caracterizada como
um motivo de condenação parcial da carcaça, com o descarte da região lombo sacra afetada
pela fratura. Foi computado mensalmente as causas de condenações desviadas para o DIF, e a
ocorrência das fraturas lombo sacras, computadas por lote, para calcular as perdas totais por
percentagem.
Aplicou-se uma análise de correlação de Pearson para avaliar a correlação entre as
fraturas com o peso dos animais e com a alimentação dos animais. Foi considerado significativo
o p<0.05. Os dados obtidos foram submetidos a análise de normalidade de Kolmogorov-
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Smirnov e de homogeneidade de Levene. Após o atendimento dos pressupostos estatísticos
aplicou-se teste T de Student para comparar o percentual de fraturas entre os animais que
receberam a suplementação de ractopamina na terminação e os que não receberam. As análises
foram realizadas com o software estatístico SAS - Statistical Analysis System.

RESULTADOS
A principal causas de condenação parcial de carcaças, no período dos três meses do
estudo, foi a Pleurisia com 51% de incidência. As Fraturas Lombo Sacras correspondem a
segunda maior incidência de condenação parcial (39%) representando uma grande causa de
desvio de carcaças para o DIF. Os outros 10% representam causas como adenite, linfadenite,
dermatites e animais mal depilados.
A Tabela 1, apresenta os resultados da correlação de Pearson entre as fraturas lombo
sacras com o peso dos animais e com a nutrição dos animais (suplementados com RAC e sem
RAC). Com esse teste foi possível verificar que não houve correlações entre as fraturas lombo
sacras e o peso dos animais, mostrando que as variáveis são independentes. Foi determinado
uma correlação positiva de 68% entre a alimentação dos suínos e as fraturas lombo sacras. A
Tabela 2 mostra o teste T de Student onde foi possível comparar o percentual de fraturas entre
os animais que receberam o aditivo Ractopamina e os que não receberam durante a terminação.

Tabela 1- Correlação de Pearson entre o percentual de fratura e o peso médio dos animais e
alimentação animal (Com ou Sem suplementação de Ractopamina(RAC)
Correlação de Pearson¹
Variáveis

Peso médio

Alimentação

Fraturas no mês de março (%)

0,15680 (0,4080)***

0,78442 (<0,0001)*

Fraturas no mês de abril (%)

0,00276 (0,9881)***

0,78092 (<0,0001)*

Fraturas no mês de maio (%)

-0,49304 (0,0019)**

0,51436 (0,0011)*

Fraturas em todo período (%)

0,00728 (0,9430)***

0,68789 (<0,0001)*

¹Valores representados pelo coeficiente de variação e valor de P entre parênteses; *Correlação positiva (P<0.05);
**Correlação negativa (P<0.05); ***Sem correlação (P>0.05) *Fonte: SIF /2017
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Tabela 2 - Teste T de Student.
Variáveis

Suplementação Nutricional
Sem RAC

Com RAC

Valor de P*

Fraturas no mês de março(%)

2,30 ± 0,52b

9,27 ± 0,77a

<0,0001

Fraturas no mês de abril (%)

3,11 ± 0,43b

7,99 ± 0,53a

<0,0001

Fraturas no mês de maio (%)

5,33 ± 0,57b

7,63 ± 0,37a

0,0011

Fraturas em todo período(%)

3,64 ± 0,35b

8,24 ± 0,33a

<0,0001

*Valores de média e erro padrão seguidos de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste T de
Student (P<0,05). *Fonte: SIF /2017

DISCUSSÃO
De um total de 282.161 animais abatidos, 20.478 suínos, correspondendo a 7.26%,
apresentaram fratura lombo sacra. Essa lesão mostrou ser representativa nas condenações na
indústria frigorifica e apresenta-se como uma tecnopatia causada por técnica de abate ou de
criação dos animais. O uso da insensibilização pelo sistema de corrente elétrico de três pontos
(eletrocussão), apesar de ser o mais seguro por ser irreversível (LUCKTE et al., 2016), pode
apresentar desvantagens como contrações musculares violentas associadas a elevados índices
de fraturas vertebrais. No sistema avaliado é utilizado uma frequência alta, cerca de 600Hz, que
pode aumentar os riscos de fraturas sacrais. A frequência ideal seria próxima de 50Hz, mas este
parâmetro geralmente é aumentado para reduzir a estimulação muscular e causar uma
insensibilização adequada. A ractopamina, agonista b-adrenérgico reconhecido como promotor
de crescimento animal, utilizada na suplementação de 21% dos animais avaliados favorece a
deposição de massa muscular e menos deposição de gordura na carcaça (RODRIGUES, 2011).
Diesel, (2016) observou que o maior percentual de carne magra na carcaça possivelmente
reflete a resistência apresentada pelo animal durante a aplicação do choque e que a incidência
de fratura sacral está ligada a essa resistência. Através da avaliação estatística deste trabalho,
pode-se observar que os animais que não recebem o aditivo apresentam menores índices de
fratura lombo sacra (2% a 5%), enquanto os que receberam ractopamina apresentaram
incidência de 8% a 9%. Além disso, Grandin (1999 apud DIESEL, 2016) afirma que devido ao
crescimento rápido causado pela ractopamina, o esqueleto destes animais pode não se
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desenvolver corretamente e com os ossos mais frágeis estão mais propensos às quebras
vertebrais.
Por outro lado, o sangue, por ser rico em nutrientes e proteínas, torna a carne um
excelente meio de cultivo bacteriano e a retirada da região da fratura que está exposta ao sangue
é importante para evitar a contaminação da carne e o risco à saúde pública proveniente do seu
consumo (PETROLI, 2014).
Nesse princípio, o Serviço de Inspeção, desempenha um papel fundamental garantindo
a segurança de alimentos, determinar o destino e uso da carne e subprodutos (CUNHA, 2016).
A carcaça do animal quando desviada para o DIF recebe o carimbo de Não Exportável (N.E.)
e devido a isso as carcaças tornam-se não aptas ao mercado externo. A incidência dessa fratura
em torno de 7%, em um frigorifico de grande porte e demanda, representa alto descarte parcial
de carcaças, aliado ainda a um custo não mensurado devido ao atraso de linha de abate,
deslocamento das carcaças ao DIF e mão de obra para a inspeção.

CONCLUSÃO
A incidência de fraturas lombo sacras mostrou-se ser significante nas condenações
parciais de carcaças de suínos. Essa fratura vertebral merece importância sanitária do serviço
de inspeção por expor a carne suína a possíveis contaminações microbiológicas, através do
sangue extravasado no local da lesão. Múltiplos os fatores envolvidos na incidência destas
fraturas, como a insensibilização dos suínos por eletrocussão, contenção dos animais e
alimentação. Esse estudo demonstrou correlações positivas entre as fraturas e o uso de
ractopamina na terminação dos suínos, e que não há correlação direta com o peso.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi verificar o conhecimento dos docentes do curso de Fisioterapia
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).
Pesquisa realizada por meio de aplicação de questionário fechado criado pelos pesquisadores,
com 10 docentes do curso de Fisioterapia de uma Universidade da região Sul do Brasil. Sobre
conhecimento em SUS, os docentes acertaram 75% do questionário geral, com erros sobre a
forma de utilização, dispositivos e Leis orgânicas que regulamentam o SUS. Em relação ao
NASF, acertaram 60% das questões, com erros nas suas formas de atuação no mesmo. Enfatizase a importância de capacitações, incentivo às pesquisas, a educação permanente e aos
programas do Ministério da Saúde, a fim de obter profissionais cada vez mais preparados para
o mercado de trabalho e educação com o intuito de melhor servir e compreender o sistema e
sua população.
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais, Atenção Básica, Formação em Saúde.

KNOWLEDGE OF PHYSIOTHERAPY TEACHERS ON THE SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE

ABSTRACT
O objetivo desta pesquisa foi verificar o conhecimento dos docentes do curso de Fisioterapia
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).
Pesquisa realizada por meio de aplicação de questionário fechado criado pelos pesquisadores,
com 10 docentes do curso de Fisioterapia de uma Universidade da região Sul do Brasil. Sobre
conhecimento em SUS, os docentes acertaram 75% do questionário geral, com erros sobre a
forma de utilização, dispositivos e Leis orgânicas que regulamentam o SUS. Em relação ao
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NASF, acertaram 60% das questões, com erros nas suas formas de atuação no mesmo. Enfatizase a importância de capacitações, incentivo às pesquisas, a educação permanente e aos
programas do Ministério da Saúde, a fim de obter profissionais cada vez mais preparados para
o mercado de trabalho e educação com o intuito de melhor servir e compreender o sistema e
sua população.
Keywords: National Curricular Guideline, Basic Attention, Health Education.
INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com o propósito de promover a justiça
social, através de ações de saúde por meio de princípios como a universalidade, a equidade,
integralidade, regionalização e hierarquização e como diretrizes a descentralização, a
participação e o controle social (BRASIL, 2009). Para melhor servir a comunidade, o SUS
utiliza de diversos programas, entre eles, a Estratégia Saúde da Família (ESF), que serve como
porta de entrada a atenção básica.
A fim de fortalecer, aprimorar e cingir a ESF o Ministério da Saúde (MS) cria o Núcleo
de Apoio a Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2010). O NASF possibilitou a inserção do
profissional fisioterapeuta a este serviço, o qual a cada dia vem mostrando suas competências,
para melhor servir a população. Porém, ainda se depara com inúmeros desafios como o trabalho
em equipe e dificuldade em formar profissionais flexíveis (BARBOSA et al., 2010).
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) são normas obrigatórias para a educação,
que orientam o planejamento curricular dos sistemas de ensino. As DCN do curso de
Fisioterapia apresentam, além de uma orientação para as Instituição de Ensino Superior (IES),
um caminho que insere o fisioterapeuta nos serviços de saúde pública de uma forma integral e
humanizada, propondo transformações em sua atuação (BRASIL, 2001).
Dentro desta perspectiva, as DCN se norteiam nos conceitos do SUS, as quais
descrevem que o curso de graduação de Fisioterapia tem como perfil formar egresso generalista,
humanista, crítico e reflexivo, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com
base no rigor científico e intelectual (BRASIL, 2001). Ela atua através de metodologias ativas,
educação permanente e independente, ou seja, buscas ativas de conhecimento (BRASIL, 2001;
PINHERO et al., 2006).
Tendo em vista à crescente demanda da população por serviços de qualidade, bem
como as mudanças nos perfis de saúde e a importância da atuação do profissional Fisioterapeuta
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neste contexto, nota-se a necessidade da presente pesquisa, que teve como objetivo avaliar o
conhecimento dos docentes do curso de fisioterapia sobre o SUS e o NASF.

METODOLOGIA
Pesquisa de caráter exploratório descritivo quantitativo, sobre o conhecimento dos
docentes do curso de Fisioterapia de Universidade do Sul do Brasil sobre o SUS e o NASF.
Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa (CEP) pelo parecer consubstanciado
nº 2.138.771 em 26 de junho de 2017.
Para tal, os dados foram obtidos através de aplicação de questionário fechado, criado
pelos pesquisadores, composto por 12 questões objetivas de múltipla escolha, sendo seis
questões sobre o SUS e seus macro temas e seis referente ao NASF. Em ambos os quesitos foi
considerado como desconhecimento a questão deixada em branco, rasurada ou marcada
alternativa incorreta.
O questionário foi aplicado em uma reunião de colegiado no primeiro semestre de 2017
com 10 docentes do curso, independentemente de sua formação profissional. O curso de
Fisioterapia da IES pesquisada era composto por 35 docentes, onde 23 docentes foram
excluídos (dois deles por participarem da construção do questionário e os demais por não
estarem presentes no dia de aplicação). Os dados foram analisados através de estatística
descritiva.

RESULTADOS
Os dados expressos na Tabela 1 demonstram um nível satisfatório de conhecimento dos
docentes do curso de fisioterapia sobre o SUS.
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Tabela 1. Porcentagem de acertos dos docentes sobre o SUS.
Docentes
Conhecimento (%)
90
70
100
40
70

Questões
Q.1 - Sigla SUS
Q.2 - Utiliza o Sistema
Q.3 - Fisioterapeuta atua no SUS
Q.4 - Princípios do SUS
Q.5 - Dispositivos da Lei Orgânica do SUS
Q.6 - Onde utiliza o SUS
- UBS
- Transplante de órgãos
- SAMU
- Água Saneada
- Alimentos Vigilância Sanitária
- Alimento
- Pasta de dente
Média de Conhecimento sobre o SUS
Fonte: Próprias autoras (2019).

100
90
100
60
70
60
60
75

O gráfico 1 demonstra um nível menor de conhecimento dos docentes do curso de
Fisioterapia sobre o NASF, com destaque para o apoio matricial e seu papel no apoio à ESF.

Gráfico 1. Porcentagem, média de conhecimento dos docentes sobre o NASF.
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Fonte: Próprios autores (2019).

DISCUSSÃO
A formação universitária deve ser pautada nos princípios do SUS e guiada pelas DCN
para o emprego de profissionais preparados para suprir as demandas da saúde pública (BRASIL,
2001; COSTA et al., 2012). Devido à importância da compreensão do SUS para a atuação do
fisioterapeuta em qualquer atenção, torna-se imprescindível o conhecimento de tal área
(BRASIL, 2001; MENEZES, 2012). Assim, os achados da presente pesquisa demonstram que
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o corpo docente de fisioterapia da IES pesquisada, de modo geral, apresenta conhecimento
satisfatório sobre o SUS.
Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
(2011), mostra que boa parte da população ainda desconhece a amplitude do SUS,
desconhecendo a utilização do serviço ao comprarem medicação em farmácias, escovarem os
dentes, ao utilizarem serviços mais complexos, ir ao supermercado, a água saneada em casa,
entre outros, ou seja, desconhecem a utilização da vigilância sanitária. Sendo, a vigilância
sanitária o tema em que os pesquisados também apresentam maior desconhecimento.
Profissionais fisioterapeutas do NASF de diversos Estados, inclusive de Santa Catarina,
já demostraram dificuldades em processo de trabalho (BARBOSA, et al., 2010; BELETTINI et
al.; 2011), corroborando com a presente pesquisa nas dificuldades quanto a sua atuação na
integração com a ESF, apoio matricial, a formação clínica e assistencialista que dificulta o
desenvolvimento e a flexibilidade dos profissionais. Tal fato é comprovado pelo menor
conhecimento dos pesquisados, onde conhecem a sua atuação no NASF, porém apresentam
desconhecimento sobre suas formas de atuação, consequentemente na prática, levantaram as
mesmas dificuldades.
Muitos estudos já foram realizados para buscar compreensão sobre o quanto as pessoas
aprendem e quanto as pessoas lembram, depende da situação de aprendizagem de que
participaram (FEUERWERKER, 2002). Daí a necessidade ou a oportunidade das metodologias
ativas de ensino-aprendizagem, o incentivo aos discentes e docentes as buscas ativas de
conhecimento, a educação permanente e a problematização dos assuntos (PIAGET, 1988;
BRASIL, 2001; FEUERWERKER, 2002). O processo de aprendizagem se dá através da
formação continuada, trocas de conhecimento, atualizações durante toda a vida
(ABDULMASSIH, 2004), e o professor deve-se utilizar desses métodos para ser facilitador do
processo de busca pelo conhecimento do estudante.
De acordo com os princípios norteadores das DCN, deve-se unir a teoria com a prática
para proporcionar uma melhor formação (BRASIL, 2001). Basear-se na comunidade ao passo
que se torna possível compreender que as condições de vida e ambiente e a organização política
e social interferem diretamente na situação de saúde da população, facilita o desenvolvimento
de habilidades e competências para melhor servir. Dessa forma, o domínio do conhecimento
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técnico é sem dúvida indispensável, porém não é suficiente para o modelo que se busca
construir (BRASIL, 2001; BARBOSA et al., 2010; PALMIER et al., 2011).
Tal modelo já é inserido na universidade, todavia nota-se que há a possibilidade de uma
melhor adequação frente a este quesito. Logo, é importante incentivar o corpo docente na
atuação nos programas do Ministério da Saúde (MS), como os programas de extensão, de
pesquisa, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), residências
multiprofissionais, mestrados, bem como capacitações inter e multidisciplinar de docentes e
discentes para alcançar a adequação dos profissionais às demandas sociais da população, os
quais auxiliam no entendimento de fatores sociais, culturais ou econômicos como influenciados
no processo de saúde-doença, para aproximar os saberes teóricos e práticos (ARAUJO, 2006;
FÔNSECA et al., 2014).

CONCLUSÃO
Diante dos dados levantados observa-se que o corpo docente do curso de Fisioterapia
da IES pesquisada apresenta conhecimento satisfatório sobre o SUS, e um pouco deficitário
sobre o NASF.

Deste modo, há a necessidade de aperfeiçoar esse conhecimento,

principalmente por meio das vivências práticas, capacitações, incentivo à pesquisas, a novas
formas de aprendizagem, a busca ativa, a educação permanente e aos programas do Ministério
da Saúde, a fim de se formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de
trabalho, com o intuito de melhor servir e compreender o sistema e sua população.
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RESUMO
O Oeste Catarinense, a partir de 2012, foi um dos destinos de haitianos que buscavam melhores
condições de vida. Como parte da formação médica de uma universidade pública, estudantes e
docentes têm inserções em Centros de Saúde da Família (CSF), no Sistema Único de Saúde
(SUS). A gestora de um destes Centros relatou a baixa adesão de haitianas aos tratamentos. O
presente estudo teve como objetivo refletir sobre aspectos culturais de práticas de saúde haitianas
que podem interferir na baixa adesão aos tratamentos de saúde. Trata-se de um recorte de
pesquisa qualitativa e descritiva que analisa duas entrevistas (com médico e estudante de
enfermagem, ambos haitianos). A hermenêutica-dialética foi a técnica de análise dos dados. O
sistema de saúde público haitiano é restrito ao espaço urbano, cabendo às organizações não
governamentais (ONGs) a oferta de serviços; prevalecendo o setor privado. No SUS, a baixa
adesão aos tratamentos pode ser compreendida por diferentes motivos: o estranhamento das
haitianas pelo desconhecimento de certas práticas de saúde existentes no Brasil; a melhora
momentânea dos sintomas; a barreira linguística; a diferente cosmovisão sobre a doença e a
pouca familiaridade relativa aos encaminhamentos de serviços no SUS. Entre as práticas de
saúde da população haitiana cita-se: o apelo a curandeiros, o vodu e o uso terapêutico de ervas
e chás. A percepção da saúde, doença e do cuidado das haitianas é intermediada pela expressão
cultural do vodu que entra em disputa com a lógica biomédica das ações preconizadas pelos
profissionais de saúde brasileiros.
Palavras-chave: Saúde da Mulher, SUS, Haitianas.
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CONSTRUCTION OF CARE FOR HAITIANS IN SUS – BRAZIL: DIFFERENT
COSMOVISIONS ON HEALTH, DISEASE AND CURE

ABSTRACT
The West of Santa Catarina, from 2012, was one of the destinations of Haitians who sought
better living conditions. As part of the medical training of a public university, students and
teachers have insertions in Family Health Centers (CSF) in Unified Health System (SUS). The
manager of one of these Centers reported the low adherence of Haitians to the treatments. The
present study aimed to reflect on cultural aspects of Haitian health practices that may interfere
in the low adherence to health treatments. This is a qualitative and descriptive research clipping
that analyzes two interviews (with doctor and student of nursing, both Haitians). Hermeneuticdialectic was the technique of data analysis. The Haitian public health system is restricted to
the urban space, with non-governmental organizations (NGOs) providing services; prevailing
the private sector. In the SUS, the low adherence to the treatments may signal estrangement
from the Haitians due to lack of knowledge, and, in addition, the momentary improvement of
the symptoms; language barrier; different worldview about the disease and less familiarity with
the offer of services in SUS, can be reasons that influence this process. Among the health
practices of the Haitian population is: belief in healers, voodoo and the therapeutic use of herbs
and teas. Therefore, the perception of health, disease and care of Haitians is mediated by the
cultural expression of voodoo that conflicts with the biomedical logic of the actions advocated
by Brazilian health professionals.
Keywords: Women’s Health, SUS, Haitian.

INTRODUÇÃO
O Brasil passou a acolher haitianos que buscavam melhores condições de vida ou a
“construção de si mesmo” (RIBEIRO et al, 2019, p. 131). O visto humanitário foi criado em
2012, por meio da Instrução Normativa nº 97, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e,
em 2014, a Resolução Normativa – nº 108, do Mesmo Conselho, viabiliza o “reagrupamento
de famílias e ou parentes dos haitianos já residentes em território brasileiro” (LANGOSKI,
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2018, p.32). Segundo o Relatório do Ministério da Justiça, entre 2010 e 2017, passaram a viver
no Brasil 52.243 haitianos (ONUBRASIL, 2018).
A literatura registra que, apesar da pequena quantidade de estrangeiros, em relação à
população brasileira, foi sintomático o despreparo na gestão da demanda (FERNANDES;
FARIA, 2017) desta comunidade. Zeni e Filippim (2014) já sinalizavam que políticas públicas
se faziam necessárias a partir do momento em que o país disponibilizou-se a acolher imigrantes;
bem como, a imprescindível articulação entre as instâncias governamentais para a prestação de
serviços essenciais.
O Oeste Catarinense foi um dos destinos que ofertou postos de trabalho nas
agroindústrias e na construção civil. Com o início da crise econômico-financeira brasileira, em
2014, e as demissões que se seguiram, viu-se nova diáspora de haitianos, que se encontravam
no Brasil, em direção aos Estados Unidos da América (EUA) e ao Chile (MATOS, 2018).
O Sistema Único de Saúde é cenário de prática para formação médica de universidade
federal, onde ocorrem vivências, que são inserções semanais de estudantes e de docentes em
diferentes locais, desde a Atenção Básica (FERLA et al, 2017). Trata-se de uma estratégia
pedagógica para que estudantes se apropriem do funcionamento desta política pública de Estado
– o SUS – e tenham maior conhecimento sobre o quadro epidemiológico da população.
Na saúde pública os profissionais se depararam com certas limitações ao atendimento
às haitianas – principalmente à descontinuidade dos tratamentos – imputadas, inicialmente, à
barreira linguística; uma vez que as haitianas não tinham domínio da língua portuguesa e se
valiam de interpretes. Uma gestora de um dos Centros de Saúde a Família (CSF) relatou, ao
grupo de estudantes e docentes, problemas enfrentados pelos profissionais de saúde de sua equipe,
destacando a baixa adesão delas aos tratamentos. A partir da problematização deste problema
desenvolveu-se a pesquisa cujo objetivo foi refletir sobre aspectos culturais das práticas de saúde
das haitianas, que possam interferir na não adesão aos tratamentos de saúde; buscando
alternativas de atendimento para esta população.

METODOLOGIA
Trata-se de um recorte de pesquisa qualitativa e descritiva que analisa duas entrevistas
(com médico e estudante de enfermagem, ambos haitianos). A hermenêutica-dialética foi a
técnica de análise dos dados (MINAYO, 2012) utilizada. O projeto foi submetido e aprovado
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pelo Comitê de Ética da Universidade, cujo parecer é nº 1.737.944. Na etapa exploratória
foram realizadas leituras e obtidas informações sobre problemas existentes em relação ao
atendimento à comunidade haitiana.

RESULTADOS
Os relatos dos dois entrevistados abordaram faltas de perspectivas de inserção no
mercado de trabalho no Haiti, visto como um país sem oportunidades de emprego, onde o
próprio Estado incentiva a emigração. Referiram os serviços públicos de saúde e de educação
serem ofertados no espaço urbano, principalmente na capital do país - Porto Príncipe. No
entanto, como a maior parte da população habita na zona rural, o acesso seria dificultado pela
necessidade de locomoção e pelo baixo capital econômico.
Docentes e estudantes do curso de medicina, a fim de obter artigos e materiais didáticos
para auxiliar na compreensão do contexto haitiano e manejo de situações, realizaram buscas
em distintas fontes de dados e bases bibliográficas. Nesta etapa, um dos estudantes acessou
cartilha sobre saúde da mulher em créole e em português, que, imediatamente foi reproduzida
e entregue para os profissionais de saúde do CSF para auxiliar em atendimentos de saúde da
mulher haitiana1.
Em relação às possíveis explicações sobre a dificuldade de adesão aos tratamentos
recomendados, por profissionais de saúde no SUS, os entrevistados se reportaram à realidade
vivenciada no Haiti e sugerem que o fato de não haver certos serviços naquele país, mas
disponibilizados no Brasil, pode ser causador de certo estranhamento para as haitianas.
Explicitaram que, culturalmente, para haitianos há um sistema de crenças e atitudes de práticas
de saúde-doença-cura, referido como “vodu de curar”, realizado por curandeiros/feiticeiros
(ougan) numa expressão ritualística que mobiliza os espíritos. A solicitação deste serviço é
feita pelo indivíduo ou encomendada por familiares e implica em ressarcimento monetário ao curandeiro/feiticeiro - que inclui os materiais utilizados e o trabalho realizado.
Considerando-se aspectos da cultura haitiana e a distância de centros onde estão
localizados os serviços de saúde – tanto públicos como privados – além do vodu, a população

1

Material Criado por DF/HCC Health Communication Core Ilustrações de Joanne Haderer Muller, CMI; © 2012.
Financiado por Proctor & Gamble (Gillette Cancer Connection FaceForward Program). Massachusetts General
Hospital. Haderer & Muller Biomedical Art, LLC; www.haderermuller.com . Disponibiliza em outras línguas:
www.healthcommcore.orgwww.instituteforhealthpolicy.org/research/MultilingualWomensHealth

1355

apela para o uso de ervas e chás como primeira alternativa ao sinal de sintomas de doença. Se
houver agravamento do quadro clínico, posteriormente, é buscado o atendimento médicohospitalar. Os entrevistados entendem que a população tem a visão do curandeiro/feiticeiro
como alguém que faz parte de seu mundo e, assim, pode entender melhor o que se passa. Às
vezes, o médico não fala créole e se dirige em francês – que não é uma língua de domínio
público - ou sua perspectiva biomédica tende a direcionar tratamentos que não considerem a
maneira de ser e pensar de grande parcela da população, distante do discurso da ciência. Nas
entrevistas citam que, como a percepção de risco da população tende a ser baixa, o retorno aos
serviços de saúde geralmente deixa de ocorrer na ausência ou na remissão dos sintomas.

DISCUSSÃO
A literatura define o histórico da chamada diáspora de haitianos como “migração da
dependência” (MAGALHÃES, 2017, p.21), considerando-se as remessas financeiras
depositadas periodicamente pelos haitianos trabalhando no exterior, que são responsáveis
pela movimentação econômica do país e a manutenção de familiares no Haiti. A emigração
é um “empreendimento familiar” (MATOS, 2018, p.52), tratando-se da retribuição do
emigrante uma vez instalado no país de destino (GRANADA et al, 2017).
No Brasil o fluxo de haitianos iniciou em 2010 e, por uma série de acontecimentos,
o país passou a ser visto como destino promissor. No Oeste Catarinense os homens chegaram
antes de suas mulheres; eles foram inseridos no mercado de trabalho nas agroindústrias da
região e na construção civil, em funções pouco prestigiadas (MATOS, 2018).
Numa perspectiva de gênero, estudo recente abordou a inserção da comunidade
haitiana no Brasil, salientando que a submissão da mulher em relação ao homem é parte da
cultura (RIBEIRO et al, 2019, p. 143), sendo os homens os provedores e as mulheres
cuidadoras do lar. Tal situação dificulta a aprendizagem da língua portuguesa, se
configurando uma barreira linguística difícil de transpor; limitando a comunicação das
haitianas com operadores de políticas públicas, pois necessita de interpretes que são
geralmente o marido ou amigos.
No que se refere aos serviços de saúde no Haiti, autores informam que são
majoritariamente privados e dependentes de ajuda internacional (ONGs), não atendendo de
forma adequada a população que necessita (SCHRAMM et al; MOI-MEME & ROSA, 2018).
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São destacados aspectos positivos e negativos, na área da saúde, em relação à atuação das ONGs
naquele país, cujos objetivos da ajuda humanitária “(...) são limitados e aplicáveis em muitas
situações apenas às de emergência sanitária” (SCHRAMM et al, 2018, p. 123). No Haiti, a
prática da medicina popular (MOI-MEME & ROSA, 2018, p.105) é disseminada. Bulamah
(2015, p.89) esclarece que o protagonismo de espíritos é evocado para o enfrentamento de
situações do cotidiano de haitianos; assim, a “boa saúde e o sucesso nas empreitadas dos
humanos” são imputados aos espíritos. Esta cosmovisão dá sentido à existência e o vodu atua
como prática mágica na saúde, na doença e no cuidado, por meio da ação do curandeiro (ou
feiticeiro) - denominado ougan, em créole.
Partindo destas análises é possível dizer que a baixa adesão das haitianas aos tratamentos,
preconizados pelos profissionais de saúde brasileiros, pode ser entendida se recorremos a
elementos da cultura haitiana. Assim, em termos de cosmovisão parece que ocorre uma disputa
entre o vivenciado na medicina tradicional no Haiti e o preconizado na perspectiva biomedicina
(GRANADA et al, 2017), que é praticada no SUS. Nesta direção, a linguagem dos
curandeiros/feiticeiros (vodu) parece ser mais próxima à da população (BOLTANSKI, 1984),
sendo mais inteligível e, assim, legitimada por um sistema cultural próprio do imaginário
haitiano. A falta de seguimento aos tratamentos prescritos no CSF também pode estar associada
à melhora momentânea dos sintomas ou ao desconhecimento da abrangência da área da saúde,
do sistema brasileiro e o seu funcionamento burocrático-administrativo, para além do aspecto
da doença/curativo.
A produção de conhecimento sobre como vivem, o que pensam e que práticas de saúde
são empreendidas pelos imigrantes é uma tarefa necessária à compreensão dos processos de
adoecimento desta comunidade e seus itinerários terapêuticos (SILVEIRA et al, 2016, p.07);
que são diferentes dos modelos hegemônicos praticados por profissionais de saúde no SUS.

CONCLUSÃO
A percepção da saúde, doença e do cuidado das haitianas é intermediada pela expressão
cultural do vodu que entra em disputa com a lógica biomédica das ações preconizadas pelos
profissionais de saúde brasileiros. A barreira linguística, a cosmovisão sobre a doença e a
pouca familiaridade com situações envolvendo serviços existentes aqui – e inexistentes no
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Haiti – podem configurar-se num quadro de baixa adesão das haitianas aos tratamentos
preconizados pela equipe do Centro de Saúde da Família, no Sistema Único de Saúde.
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RESUMO
Vivemos na sociedade que consideramos uma nova era digital que está em permanentemente
em busca de conhecimento e de informação, diante disso, o avanço e a disseminação das
tecnologias na sociedade, são claramente significativos para a educação. O presente artigo
busca refletir sobre a cultura digital e as tecnologias no ambiente educacional infantil que cada
dia mais vem ganhando espaço no cotidiano escolar. O interesse dessa temática foi tentar buscar
respostas, de que maneira os professores de educação infantil estão integrando as tecnologias
as suas práticas pedagógicas, levando em conta a aprendizagem significativa da criança, desde
modo tem por objetivo em verificar como as tecnologias são aplicadas no ambiente educacional,
tendo em vista o ensino aprendizagem na cultura digital. É uma pesquisa com base na
abordagem bibliográfica, abrangendo diferentes teóricos e suas contribuições, como: Lévy
(1999), Presky (2002), Ausubel (1982), Morin (2000). A partir do referencial teórico estudado
compreende-se por cultura digital os processos de transformações socioculturais que estão
ocorrendo com as ferramentas digitais no cotidiano dos sujeitos que passam a habituar-se com
essas tecnologias, favorecendo o convívio, a interação, comunicação e informação. Entretanto
destaca a perspectiva do uso pedagógico das tecnologias na educação infantil de forma
articulada, tendo como associada ao desenvolvimento da criança.
Palavras-chave: Cultura Digital; Tecnologias Digitais; Educação Infantil.
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DIGITAL CULTURE: TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
FOR CHILDREN

ABSTRACT
We live in society that we consider to be a new digital age that is permanently in search of
knowledge and information, in front of it, the advancement and the spread of technologies in
society, are clearly significant for education. This article seeks to reflect on the digital culture
and technologies in the children 's educational environment that has been gaining more space
in daily school life. The interest of this theme was to try to find answers, in which way the
teachers of early childhood education are integrating the technologies their pedagogical
practices, taking into account the significant learning of the child, in order to verify how the
technologies are applied in the educational environment, with a view to teaching learning in
digital culture. It is a research based on the bibliographical approach, covering different
theorists and their contributions, such as: Lévy (1999), Presky (2002), Ausubel (1982), Morin
(2000). From the theoretical framework studied, it is understood by digital culture the processes
of sociocultural transformations that are occurring with the digital tools in the daily life of the
subjects who are becoming accustomed to these technologies, favoring interaction, interaction,
communication and information. However, the perspective of the pedagogical use of
technologies in children's education in an articulated way, with associated to the development
of the child, stands out.
Keywords: Digital Culture; Digital Technologies; Child Education.

INTRODUÇÃO
Pensando em ambiente educacional infantil, nota-se que professores estão sendo
desafiados agregam recursos tecnológicos, assim sendo, aplicando as TICS na sala de aula e na
sua prática pedagógica. Já que na sociedade as crianças estão perante a uma infinidade de
recursos tecnológicos, a cultura digital está sendo inserida, de maneira que ocorra uma
aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa estabelece um grande desafio, pois
não é somente inserir a cultura digital e sim utiliza-la como instrumento para propiciar novos
conhecimentos, mas valorizando o conhecimento prévio do aluno. Portanto para que isso ocorra
a escola deve ofertar tecnologias como recursos didáticos para o aluno.
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Essas tecnologias são recursos fascinantes e atraentes, que devem levar em conta a
realidade do aluno, criar expectativas e incentivar o interesse. A Educação Infantil como
primeira etapa da educação Básica, deve guiar, um olhar aas novas formas de aprendizagem,
com transformações e inovações.
No momento atual, observa-se ainda falar em uma escola transformadora que propicia
aos alunos prazer em aprender em buscar argumentos. Contudo algumas práticas estão
ultrapassadas e desinteressantes. Educar para a transformar, também faz-se necessário educar
para a cultura digital, pois o educar exige responsabilidade, ressignificação das práticas
pedagógicas.

METODOLOGIA
O desenvolvimento metodológico caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa com
analise bibliográfica, a fim de alcançar os objetivos propostos neste estudo os dados foram
fundamentados nos teóricos Lévy (1999), Presky (2002), Ausubel (1982) e Morin (2000).

RESULTADOS
Quais são os desejos, interesses e espaços das crianças na sociedade atual? De que
maneira as crianças estão utilizando as novas tecnologias no ambiente educacional? Por fim,
que ambiente educacional estamos proporcionando para as crianças vivenciarem a cultura
digital?
Essas são algumas das indagações que nos fazem pesquisar e refletir para entender a
criança na cultura digital, visto que, as crianças já nasceram no mundo digital, chamadas de
nativos digitais (PRESKY, 2002).
As crianças da atualidade estão cada vez mais inseridas na cultura digital, vivenciando
o mundo fascinante das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), dos jogos
e de outros recursos digitais. O ambiente educacional infantil precisa se adaptar a essa evolução
e usufruir dessa novidade para aplicar com os alunos na mesma velocidade da informação que
ocorre fora do ambiente escolar e intervém em todo o processo de ensino e aprendizagem,
entretanto sem negligenciar as competências que devem ser trabalhadas no contexto
educacional.
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[...] é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens
e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e
também de manipulação), e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias
e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial
de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover
a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e
estudantes. (BNCC, 2017, p. 59).

Tendo em vista que a transmissão de informações e comunicação levadas pelas
tecnologias proporcionam o princípio de uma nova percepção no processo de ensino
aprendizagem. As tecnologias podem desempenhar um papel fundamental, proporcionando
redes comunicativas de acesso a informação e a construção partilhada de saberes.

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com
antecedência. […]. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos.
No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides
estruturadas em "níveis", organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para
saberes "superiores", a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se
reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa
uma posição singular e evolutiva. (LÉVY, 1999, p. 158).

Assim sendo no ambiente educacional infantil os instrumentos tecnológicos aparecem
para auxiliar no processo de ensino aprendizagem, como um recurso onde o aluno pode utilizar,
através de jogos e outras atividades, imaginar, aprofundar e selecionar informações
indispensáveis para a solução de problemas propostos, deste modo sendo um recurso a mais
para o desenvolvimento da autonomia, colaboração e da participação.
Desta forma o objetivo desta pesquisa é como são aplicadas essas tecnologias no
ambiente educacional infantil. A Educação é um processo que envolve como um todo a
sociedade. Com o crescimento de novas tecnologias, não há razões para não implementar o uso
desses recursos tecnológicos para aprimorar o ensino.
A sociedade necessita de ferramentas que acrescentem valor ao processo de ensino. Nas
últimas décadas as TICS vêm fazendo uma reflexão sobre as diferentes visões da relação aluno,
professor e ambiente educacional. Sendo assim, a capacitação o a compreensão e
comprometimento dos professores no processo educacional tornar-se indispensável para refletir
sobre o processo ensino-aprendizagem. O uso das tecnologias educacionais pode auxiliar no
processo cognitivo, possibilitando o conhecimento, de forma espontânea e natural.
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Pressupondo a importância de o professor compreender e conhecer as possibilidades
metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar o conteúdo, no decorrer de atividades
criativas, de um processo de desenvolvimento reflexivo e consciente do conhecimento,
aplicando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com expectativa renovadora da
aprendizagem escolar. Levy (1999), concentra-se nas suas proposições acerca da nova relação
que o indivíduo estabelece com o saber, agora que está imerso na cibercultura. O ciberespaço
amplifica, exterioriza e modifica funções cognitivas humanas como o raciocínio, a memória e
a imaginação.
O “ciberespaço” (que também chamarei de “rede”) é o novo meio da comunicação
que surge da interconexão mundial de computadores. O tremo especifica não apenas
a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY,
1999, p. 17).

As mídias têm grande influência pedagógica, deste modo, torna-se cada vez mais
imprescindível que a escola se aproprie dos recursos tecnológicos, incentivando o processo de
aprendizagem. Com o intuito do ambiente educacional se torne um espaço de aprendizagens
significativas (AUSUBEL, 1982), torna-se primordial que os dois sujeitos, aluno e professor,
estejam dedicados e participantes, de forma a instigar o processo de ensino e aprendizagem.
No ambiente educacional para auxiliar no processo educacional utilizamos as mais
diferentes TICS. Portanto, há algum tempo, alunos e professores já utilizam e fazem o uso do
rádio, o DVD, TV, Tabletes, vivendo na cultura digital. Neste contexto da relação entre a
criança e a cultura digital.
Percebe-se, a importância dos variados recursos tecnológicos na educação, sob a
perspectiva do papel do professor no aperfeiçoamento de sua prática pedagógica e da
transformação do aluno como sujeito atuante na construção do conhecimento.
Sobretudo faz-se necessário capacitar os professores, buscando conhecer e debater
formas de utilização de tecnologias no ambiente educacional para qualificar e inovar os
processos pedagógicos.
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O uso das tecnologias torna-se importante na motivação, participação e interação entre
os alunos, sendo que: [...] a aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez
menos do professor. As tecnologias podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos de
forma rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar o aluno a
interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los (MORIN, 2000, p. 29).

Segundo MORIN, antigamente, satisfazia-se ser competente em apenas uma habilidade;
agora a dificuldade da tarefa é maior ainda. Conforme Morin (2000, p. 23), “um dos grandes
desafios para o educador é ajudar a tornar a informação significativa, a escolher as informações
verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez
mais abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso referencial”.
As TICS podem colaborar significativamente nesse contexto, competindo ao professor
avaliar e conhecer o potencial das diversas mídias ao seu alcance e propiciar o uso consciente
por seus alunos.

DISCUSSÃO
As crianças cada vez mais estão imersas na era digital, assim sendo, utilizando das
tecnologias para desvendar novas descobertas. Consequentemente essas tecnologias abrem um
leque de possibilidades e desafios que a cultura digital nos proporciona. Sabe-se que o ambiente
educacional não se ajustou ainda ao pensamento que vem recebendo alunos com outras atitudes
e concepções. Presky (2002), intitulou esses alunos como “nativos digitais”, ou seja, nascem,
crescem e vivem aprendendo a conviver em rede e a encarar a influência das tecnologias,
procedendo de forma diferenciada de seus professores. Diante da cultura digital, se faz
necessário que as crianças utilizem o seu saber prévio e que a escola saiba aproveitar, assim
compartilhando de uma forma prática, compreendendo e agindo sobre atual cenário
educacional. No contexto em que em meio as imposições das TICS, se perfaz novas pretensões
educativas para a sociedade. Neste caso o ambiente educacional infantil precisa refletir sobre
suas práticas pedagógicas de maneira que integrem o conteúdo a ser trabalhado aliando a essas
novas tecnologias.

CONCLUSÃO
Considerando que buscando respostas de que forma a cultura digital, ou seja as novas
tecnologias são aplicadas no ambiente educacional infantil, é importante refletir sobre como os
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professores fazem a relação do aluno, seu conhecimento prévio e das práticas pedagógicas.
Sendo assim o professor tem que buscar metodologias inovadoras que utilizem o recurso
tecnológico para motivar suas aulas. No contexto que envolve a capacitação de professores,
podemos dizer que ainda o sistema educacional está muito defasado.
É necessário que repensamos nas práticas pedagógicas de que modo possibilitem um
ensino aprendizagem significativo.
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RESUMO
Avaliou-se neste trabalho o desempenho agronômico de seleções de macieira desenvolvidas
pela Epagri. O experimento foi avaliado na safra de 2017/2018, na Estação Experimental da
Epagri, em São Joaquim/SC. Foram analisadas as seleções: M-12/07, M-26/07, M-49/07, M51/07, M-58/07, M-63/07, M-29/08 (Venice) e M-30/08. Fuji Suprema e Gala Galaxy foram
utilizadas como comparação. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 4 blocos
e 3 plantas por parcela. Os dados foram submetidos à análise dos componentes principais,
análise da variância (ANOVA) e ao Teste SNK a 5% de probabilidade de erro. Na colheita os
índices produtivos analisados foram: o número de frutos por planta, a produção por planta (Kg),
a produtividade estimada/ha e o peso médio dos frutos. Dentre as seleções avaliadas
destacaram-se com os melhores índices produtivos: M-58/07, M-63/07, M-29/08 (Venice) e M26/07.
Palavras-chave: Malus domestica Borkh, Produtividade, Qualidade do fruto.
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AGRONOMIC DEVELOPMENT IN APPLE TREES SELECTION IN THE
HARVEST FROM SÃO JOAQUIM/SC IN 2017/2018

ABSTRACT
This essay came to evaluate the agronomic development in Apple trees selection from Epagri.
The experiment was conducted during the season 2017/2018, at Epagri’s experimental area, in
São Joaquim/SC. There were evaluated the selections: M-12/07, M-26/07, M-49/07, M-51/07,
M-58/07, M-63/07, M-29/08 (Venice) and M-30/08. Cultivar Fuji and Gala Galaxy were used
as comparison. The experimental design was in random blocks with 4 blolcks and 3 plants. The
data was subjected to main components analyze, analyze of variance (ANOVA) and “snk” test
to 5% of significance probability. At harvest moment the analyzed production indication were
number of fruit per plant, the plant production (Kg), the estimated productivity and the average
weight from the fruits. Between the sections analyzes were highlighted the best productive
indexes: M-58/07, M-63/07, M-29/08 (Venice) and M-26/07.
Keywords: Malus domestica Borkh, productivity, fruit quality.

INTRODUÇÃO
A maçã (Malus domestica Borkh) se tornou a fruta de clima temperado de maior
comercialização, consumo e dispersão, como fruta fresca no mundo, sendo a quarta frutífera
mais produzida, perdendo somente para citros, uva e banana (HAUAGGE; BRUCKNER, 2002;
FURLAN et al., 2010). Em 2014, a produção mundial de maçãs foi de 84,6 milhões de
toneladas, representando 9,6 % da produção total de todas as frutas. O Brasil ocupa a décima
primeira posição no ranking dos maiores países produtores com 1.065.000 toneladas produzidas
na safra de 2015/2016 (EPAGRI/CEPA, 2017), entretanto contribui somente com 2 % da
comercialização no cenário internacional (FACHINELLO et al., 2011; IBGE, 2016).
No Brasil, o agronegócio da maçã concentra-se na região Sul, integrando seus três
estados, especialmente nas regiões mais frias dos mesmos, com destaque para a região de São
Joaquim e Fraiburgo, no Estado de Santa Catarina, Vacaria, no Rio Grande do Sul, e de Palmas,
no Estado do Paraná (PETRI et al., 2011), sendo que no ano de 2017 esses três estados tiveram
participação em cerca de 99% da produção nacional (EPAGRI/CEPA, 2017).
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Em Santa Catarina, na safra de 2016, foram produzidas 523 mil toneladas de maçãs,
predominantemente das variedades Gala (51%) e Fuji (46 %), sendo que apenas os 3% restantes
agrupam variedades precoces (EPAGRI/CEPA, 2017), diferente de outros países, como os
Estados Unidos, onde maçãs de 10 cultivares distintas compõem 90% da produção total do país
(MAGRIN, 2015).
Devido a intensificação do plantio das cultivares Gala e Fuji e seus clones ao longo dos
anos, a base genética da macieira foi sendo estreitada cada vez mais, o que ocasionou problemas
em diferentes aspectos (KVITSCHAL; DENARDI, 2012).
Sendo assim, torna-se fundamental uma alteração no processo de produção atual da
macieira no tocante à diversificação de cultivares. O uso de novas cultivares melhor adaptadas
ao clima sul-brasileiro, resistentes às principais doenças e que produzam frutos de excelente
qualidade representaria uma grande vantagem agronômica ao produtor (FURLAN et al., 2010;
KVITSCHAL et al., 2015).
Há mais de três décadas a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina) vem trabalhando no desenvolvimento de novas cultivares de macieira com
essas particularidades através do programa de melhoramento da macieira (DENARDI et al.,
2011; DENARDI et al., 2013).
O programa conta com 4 etapas, sendo a primeira etapa uma seleção em casa de
vegetação para resistência a doenças, como a Mancha Foliar de Glomerella (Colletotrichum
spp), onde caso seja detectada alguma das principais doenças a planta é descartada; a segunda
etapa consiste em blocos de híbridos com 1 planta por indivíduo onde se avalia por no mínimo
3 anos a partir da entrada em produção, sendo que os frutos recebem notas de 1 a 5 através de
uma análise sensorial, caso o fruto receba nota inferior a 2.5 durante dois anos consecutivos a
planta é descartada também; a terceira etapa são os blocos de pré-seleções, com 3 plantas por
indivíduo, avalia-se mais 3 anos com o mesmo processo de avaliação da etapa anterior. E
finalmente a etapa 4 com seleções avançadas que são genótipos oriundos do programa de
melhoramento genético, onde o plantio é feito com delineamento, com 4 blocos, 3 plantas por
parcela e as seleções deve, ser testadas em diferentes ambientes do Estado de Santa Catarina.
O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de diferentes seleções
avançadas de macieira resistentes a Mancha Foliar de Glomerella, desenvolvidas pela Epagri,
em São Joaquim/SC durante a safra de 2017/2018.
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METODOLOGIA
O experimento foi avaliado na safra de 2017/2018, na Estação Experimental de São
Joaquim – EPAGRI (28°16’30,08”S, 49°56’09,34”O, altitude 1.400 m), o pomar foi
implantado em 2009, no espaçamento 4,0 x 1,5 m e as plantas estão enxertadas sobre G. 814,
um porta enxerto semi-vigoroso similar ao Maruba com filtro.
Segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região é mesotérmico úmido
(Cfb), ou seja, clima temperado constantemente úmido, sem estação seca, com verão fresco
(BENEZ, 2005). O acúmulo médio de temperaturas iguais ou inferiores a 7,2 °C na região é de
900 horas. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o solo do campo
experimental é classificado como Cambissolo Húmico (SANTOS et al., 2013).
A condução das plantas utilizada foi pelo sistema líder central, com estrutura de
sustentação composta de postes e arames, com três fios na linha de plantio e as plantas mantidas
na altura de aproximadamente 3,5 m. O manejo do pomar foi realizado de acordo com
recomendações do sistema de produção da macieira (EPAGRI, 2006). O pomar está coberto
desde a implantação com tela anti granizo de coloração preta com 30% de sombreamento.
O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso com 4 blocos e 3 plantas
por parcela. Com as seguintes seleções e cultivares como tratamento: M-12/07; M-26/07; M49/07; M-51/07; M-58/07; M-63/07; M-29/08 (Venice); M-30/08; Fuji Suprema; Gala Galaxy.
A colheita foi realizada quando os frutos atingiram a maturação comercial, sendo
realizada toda a colheita de uma seleção em uma vez (tendo como referência os pontos de
colheita da Gala e da Fuji), definido com base no índice iodo amido e com uma análise sensorial
do fruto. A produtividade das plantas foi avaliada na colheita, a partir da pesagem dos frutos
(kg planta-1) das plantas previamente selecionadas. A produção por planta (kg planta–1) foi
calculada levando–se em conta a massa fresca dos frutos e o número de frutos por planta. A
produtividade estimada (ton ha -1) foi obtida a partir da densidade de plantas por hectare e da
produção por planta.
Os dados foram submetidos a análise dos componentes principais, análise da variância
(ANOVA) e ao Teste SNK a 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS
Tabela 01: Número de frutos por planta, produtividade e peso de fruto de seleções avançadas
de macieira em São Joaquim, SC, na safra 2017/2018.
Genótipo
M-12/07
M-26/07
M-49/07
M-51/07
M-58/07
M-63/07
M-29/08 (Venice)
M-30/08
Fuji Suprema
Gala Galaxy
Média
Desvio Padrão
CV (%)

Número de
frutos
(n)
60 c
256 a
84 c
185 b
312 a
279 a
257 a
135 b
193 b
159 b
192
84,17
29,5

Produção por
planta
(kg)
11,3 d
35,0 b
21,5 c
30,0 b
47,9 a
38,8 b
36,8 b
22,9 c
32,2 b
20,5 c
29,69
10,73
27,1

Produção por
Hectare
(t)
18,8 d
58,3 b
35,8 c
49,9 b
79,8 a
64,7 b
61,3 b
38,1 c
53,6 b
34,1 c
49,44
17,89
27,1

Peso de
fruto
(g)
191,2 b
140,8 c,d
268,3 a
162,9 b,c
154,1 c,d
142,0 c,d
142,5 c,d
170,1 b,c
170,2 b,c
124,0 d
166,61
40,56
17.2

a, b, c, d

Médias seguidas por letras minúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo Teste SNK a 5% de
probabilidade de erro.
Fonte: Elaborado pelos autores.

DISCUSSÃO
As seleções que produziram em média o maior número de frutos por planta foram M58/07, M-63/07 e M-29/08 (Venice) e M-26/07, com 312, 279, 257 e 256 frutos
respectivamente. Estas mesmas seleções também apresentaram produção entre 35 kg/planta e
47,9 kg/planta e produziram entre 58,3 e 79,8 t/ha. Entretanto, apesar do genótipo M-58/07
apresentar a maior produtividade, o peso médio de frutos foi menor significativamente em
relação aos frutos das seleções M-12/07, M-51/07, M-30/08 e da cultivar Fuji Suprema, os quais
com média de 173,6 g, tendem a obter um maior valor comercial.
Considerando que a Fuji Suprema apresentou um resultado equilibrado entre
produtividade e o peso médio de frutos, observou-se que apenas a seleção M-51/07 possuiu
resultados semelhantes. Já as seleções M-26/07, M-63/07 e M-29/08 (Venice), apresentaram
uma produção por hectare 14,6 % maior que a Fuji Suprema, porém um peso médio de frutos
16,7 % menor que a mesma.
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A seleção M-49/07 se destacou pela produção dos frutos mais pesados, com média de
268,3 g, todavia com uma das menores médias de número de frutos por planta.

CONCLUSÃO
Dentre as seleções avaliadas aquelas que se destacaram no conjunto dos índices
produtivos foram: M-58/07, M-63/07, M-29/08 (Venice) e M-26/07 com uma produtividade
acima de 58 t/ha, sendo que elas não apresentaram diferença significativa entre o valor do peso
médio dos frutos, não refletindo em diferença no calibre do fruto.
Em relação aos índices qualitativos as seleções que se destacaram foram: M-29/08
(Venice) com firmeza de polpa de 85.85 N tendo uma seleção com potencial para, M-12/07
com 14.7°Brix e a M-51/07 com 82.6 % de coloração vermelha no fruto com um valor mais
próximo ao das cultivares fuji suprema e gala galaxy.
As seleções avaliadas podem ter comportamento diferente em outras regiões, em
decorrência da interação genótipo x ambiente. Assim recomenda-se que seja avaliada a
performance destes materiais genéticos em outras regiões.
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RESUMO
A prática pedagógica dos professores de matemática tem motivado muitos pesquisadores,
interessados em compreender esses processos, desde a formação inicial até as implicações
teórico metodológicas. Esta pesquisa objetiva diagnosticar o estado da questão a respeito do
estilo de pensamento dos professores de matemática, e interessa em compreender como, quando
e onde o professor se constitui como tal. Do ponto de vista metodológico foi realizado um
levantamento das produções acadêmicas em bancos de dados, com os termos entre aspas, o que
direcionou e restringiu seus significados. Como resultados foram encontradas teses,
dissertações e artigos com quantitativos de produções expressivo para “estilo de pensamento”
e “professor de matemática”, como expressões em separado. Contudo, quando da combinação
dos termos: “estilo de pensamento” e “professor de matemática” para busca não ocorreram
registros significativos, o que mostra ser um campo propício e necessário de pesquisas, que
pode muito contribuir com a reformulação das licenciaturas, e ainda com as políticas públicas
para a melhoria da educação no país.
Palavras-chave: Estilo de Pensamento, Professor de Matemática, Formação Inicial

DIFFERENT WAYS OF THINKING: MATH TEACHERS

ABSTRACT
Mathematics teacher's pedagogical practices have motivated many researchers interested in
understanding these processes, from initial formation to theoretical methodological
implications. This research aims to diagnose the state of the question regarding the
mathematical teachers' thinking style, and is interested in understanding how, when and where
the teacher is constituted as such. From the methodological point of view, a survey of the
academic productions was carried out in the databases, with the terms in quotes, which directed
and restricted their meanings. As results were found theses, dissertations and articles with
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quantitative expressive productions for "thinking style" and "math teacher" as separate
expressions. However, when combining the terms "thinking style" and "math teacher" for the
search there were no significant records, which proves to be a favorable and necessary field of
research, which can greatly contribute to the reformulation of the degrees and the public policies
for the improvement of education in the country.
KEYWORDS: Thinking Style, Mathematics Teacher, Initial Formation.

INTRODUÇÃO
É notória a compreensão de que cada pessoa tem seu estilo de ser, de se vestir, escrever,
trabalhar, enfim, cada um tem um jeito próprio de pensar, agir, de se portar no mundo. Não é
diferente com os professores, especificamente os que ensinam Matemática. Cada professor de
Matemática tem sua forma própria de ser profissional, de conduzir suas práticas pedagógicas.
A forma com que conduz suas aulas, o tratamento autoritário ou democrático que tem com seus
alunos, por que escolhe estas ou aquelas atividades de aprendizagem, priorizando as provas ou
atividades em grupo, se elogia ou reprimi certas atitudes dos alunos, revelam o estilo de
pensamento que embasa o professor em sua prática pedagógica.
Esta pesquisa teve por objetivo realizar o estado da questão a respeito do embasamento
das práticas pedagógicas dos professores de Matemática, do qual surgiu o problema: Qual o
estado da questão em relação ao estilo de pensamento dos professores de Matemática?
Compreender por que professores que lecionam a mesma disciplina agem diferentemente em
suas práticas pedagógicas, significa encontrar onde, como e em que momento esses professores
assim se constituíram.
Ludwik Fleck (2010) elaborou uma epistemologia que compreende o conhecimento
como o resultado da inter-relação dos saberes já sistematizados historicamente com os novos
saberes, mediados pelas relações sociais que os sujeitos vivenciam. Assim, cada pessoa é “[..]
um portador do desenvolvimento histórico de uma área de pensamento, de um determinado
estado do saber e da cultura, ou seja, de um estilo específico de pensamento” (FLECK, 2010,
p. 82), que molda sua subjetividade de forma coercitiva, conduzindo seu modo de pensar, agir,
fazer escolhas, valorar, ...
Usamos os termos de busca “estilo de pensamento” e “professor de matemática”, que
nos auxiliaram a localizar os trabalhos acadêmicos já publicados em bancos de dados, acessíveis

1374

pela internet. Estes termos são essenciais por serem o cerne de nossa inquietação, uma vez que
o estilo de pensamento de alguém se materializa em suas ações, ou seja, o que os professores
de matemática pensam a respeito de suas práticas pedagógicas, mesmo que de forma
inconsciente, torna-se perceptível por meio de seus atos.

METODOLOGIA
Do ponto de vista metodológico foi realizada uma pesquisa bibliográfica com
levantamento das produções acadêmicas em cinco bancos de dados acessíveis pela internet, a
saber: BDTD, catálogo de Teses & Dissertações – Capes, Scielo, Repositório Institucional –
UFSC e UNIPLAC. A escolha desses bancos de dados deu-se por suas relevâncias em âmbito
nacional, bem como de suas aproximações geográficas com o locus da pesquisa. Os termos
utilizados foram “estilo de pensamento” e “professor de matemática”, que estão associados com
o título desse trabalho. O uso das aspas tornou-se necessário, uma vez que, cada palavra do
termo de busca possui significado diferente de quando associada a outra, e o que buscamos
foram as pesquisas relacionadas a todo o termo. Como em “professor de Matemática” ao
procura-lo associado, exclui-se todas as pesquisas que não tiveram como foco os professores
de Matemática. Da mesma forma, ao usar o termo “estilo de pensamento” sem o uso das aspas,
os sites iriam direcionar a todos os trabalhos que tiveram foco qualquer tipo de estilo, bem
como, qualquer trabalho relacionado ao pensamento de alguém sobre algo.
Na barra de pesquisa de cada site, introduzimos um termo entre aspas e aguardado o
tempo de busca, então, anotado o quantitativo de trabalhos encontrados. Da mesma forma
procedemos com o outro termo e com todos os sites, com exceção da UNIPLAC, que
descreveremos a baixo. Na terceira busca, procuramos pelos termos associados “estilo de
pensamento x professor de matemática”, compondo um termo mais restritivo e direcionador à
nossa pesquisa.
No site da UNIPLAC, as dissertações podem ser acessadas pela biblioteca ou pelo site
do Mestrado em Educação. Pela biblioteca o termo de busca procura por todas as produções em
seus arquivos, como livros, revistas, artigos, dissertações, não buscando apenas produções
acadêmicas da instituição. Pelo site do Mestrado aparece uma lista com os nomes das
produções, autor e ano de defesa. Não há barra de pesquisa, a qual pode ser feita pela leitura de
cada título, ou, utilizando-se o botão de personalização e controle do Google Chrome, opção
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Busca. Como esta deu-se pela localização do termo no título das dissertações, optamos por
escrevê-lo com uma palavra de cada vez, realizarmos a leitura do título e julgando a
proximidade com nossa pesquisa.

RESULTADOS
Realizando a busca nos bancos de dados com os termos entre aspas, indicando que
especificamos o que procuramos, sem utilizarmos de filtros, nos deparamos com um
quantitativo significativo de trabalhos, como exposto no quadro 1.
Quadro 1 – Resultados da pesquisa em banco de dados das palavras-chave.
BANCO DE DADOS
Quantitativo de Produções Encontradas
TERMOS-CHAVE

BDTD

CAPES

SCIELO

UFSC

UNIPLAC

“estilo de pensamento”
77
104
41
22
2
“professor de matemática”
1 329
1022
52
54
2
Fonte: Autora, 2019
Como nossa busca foi o levantamento do estado da questão acerca do estilo de
pensamento dos professores de matemática, refinamos nossa busca nos bandos de dados,
associando os dois termos e, obtivemos o quantitativo representado no quadro 2.
Quadro 2 – Resultados da pesquisa em banco de dados com cruzamento das palavras chave
combinadas duas a duas.
BANCO DE DADOS
Quantitativo de Produções Encontradas
PALAVRAS-CHAVE
“estilo de pensamento X professor de
matemática”
Fonte: Autora, 2019

BDTD

0

CAPES

SCIELO

0

0

UFSC

0

UNIPLAC

1

DISCUSSÃO
O quantitativo de trabalhos encontrados é significativo para o termo “professor de
matemática”, revelando que diversos pesquisadores têm como objeto de estudo peculiaridades
que norteiam a prática desse profissional. O que é muito bom, do ponto de vista que as
dificuldades encontradas na prática pedagógica do professor de matemática têm causado
inquietude nos pesquisadores e dessa forma, pode-se encontrar alternativas interessantes e
eficazes que contribuam à melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática.
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Por seu turno, o termo “estilo de pensamento” apresenta quantitativo bastante reduzido
se comparado ao outro. Tal fato pode ser justificado por este estar vinculado à epistemologia
de Ludwik Fleck, ainda não muito difundida nos meios acadêmicos. No entanto, essa
epistemologia conduz a compreender de maneira muito acessível, de que forma se constrói um
conceito, como pode ser disseminado e, como pode ser modificado dentro de uma comunidade
de pessoas articuladas em torno de um mesmo interesse, sendo isso que queremos acessar na
prática dos professores de matemática.
Retornando aos Bancos de Dados, realizamos a mesma pesquisa agora com refinamento
de filtros, a saber: idioma português, ano de defesa: 2013-2018, programa de pós-graduação em
Educação. Realizando a leitura do resumo de trabalho apresentados pela busca, alguns
apresentaram convergências com nosso tema de pesquisa e assim, parcial ou totalmente foram
lidos. A seguir, apresentamos resumidamente alguns desses trabalhos.
Ferreira (2016) buscou compreender e teorizar a prática do professor de Matemática,
quando adota a Modelagem Matemática como principal eixo metodológico numa perspectiva
de Educação Matemática. Conclui destacando que o professor com disposição para a mudança
pode alterar seu estilo de pensamento quanto a sua prática pedagógica.
A dissertação de Dias (2010) pautou-se em investigar e articular a formação inicial e a
práxis pedagógica em Educação Matemática de egressas do curso de Pedagogia, partindo do
pressuposto que a formação inicial é locus para construção, desestruturação e ampliação de
conhecimentos, habilidades, competências e saberes necessários à prática docente.
Em seu artigo, Oliveira e Fiorentini (2018) asseveram que apesar de as recentes reformas
curriculares para a formação inicial dos professores preconizarem a interação teoria e prática,
ainda há cursos de licenciatura que distanciam estas questões. Apontam que todas as disciplinas
da licenciatura têm, também, a função de formar professores, não sendo exclusiva da de
didática, e que muitas vezes essa disciplina é desvinculada do estágio supervisionado. Emerge
a necessidade de as licenciaturas propiciarem análise e problematização das práticas realizadas
nas escolas, de modo a aproximar a formação com a atuação.
Prado, Oliveira e Barbosa (2016) discorrem acerca de como os materiais didáticos que
chegam até os professores podem induzir e subsidiar práticas pedagógicas inovadoras.
Apontam a Modelagem Matemática como um potencial alternativo para que novas práticas
pedagógicas consistentes sejam implementadas. O termo não é utilizado, contudo,
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compreendemos de que se trata de possibilidade de mudança no estilo de pensamento que o
professor pode ter de sua prática pedagógica curricular, pautada na experimentação de
inovações devidamente orientada e embasada.
O único trabalho encontrado que trata especificamente do estilo de pensamento de
professores de matemática foi elaborado por Venção (2015), egresso da Uniplac, que procura
evidenciar a mudança de estilo de pensamento dos professore de matemática que atuam no
curso de Engenharia Elétrica da referida instituição, por meio de alterações nos planos de
ensino. O autor destaca que os referidos professores sinalizaram buscarem outras formas de
planejamento em suas disciplinas, evidenciando uma Mudança no Estilo de Pensamento, por
estarem em processo de transição de Estilo de Pensamento.

CONCLUSÃO
O quantitativo de trabalhos encontrados com a associação dos dois termos nos indicaram
que o “estilo de pensamento dos professores de matemática” é um campo que necessita de maior
atenção dos pesquisadores, tendo muito a revelar e a contribuir com a reformulação das
licenciaturas, bem como com as políticas públicas para a educação e formação de professores,
com vistas a melhoria da educação no país.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina –
FAPESC (Termo de Outorga 2019TR70) pelo apoio.

REFERÊNCIAS
DIAS, Eliene Maria Alves. Articulação entre a formação inicial na pedagogia e a práxis
pedagógica em Educação Matemática. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília,
Brasília, 2010.
FERREIRA, Carlos Roberto. A modelagem matemática na educação matemática como
eixo metodológico na prática dos professores de matemática. Tese (Doutorado em
Educação) – Universidade de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2016.
FLECK, Ludwik. Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Trad. Georg Otte e
Mariana Camilo de Oliveira. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010.

1378

OLIVEIRA, Ana Tereza de Carvalho C.; FIORENTINI, Dario. O papel e o lugar da
didática específica na formação inicial do professor de matemática. Revista Brasileira de
Educação, v. 3, 2018.
PRADO, Airam da Silva; OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de; BARBOSA, Jonei
Cerqueira. Uma Análise Sobre a Imagem da Dimensão Estrutural da Prática Pedagógica
em Materiais Curriculares Educativos. Bolema, Rio Claro (SP), v. 30, n. 55, p. 738-762,
ago 2016.
VENÇÃO, Alexandre Tripoli. Estilo de pensamento dos professores da área de
matemática no curso de engenharia elétrica. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade do Planalto Catarinense, Lages, 2015.

1379

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO ESCOLAR
Mayara Maia da Silva1*, Éder Farina1, Dahise Brilinger 1
1

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil.

*Autor para correspondência: Rua Serafim de Moura, Guadalupe, Lages- SC, 49 988451742,
may.maia.kpp@gmail.com.

RESUMO
O ambiente escolar é um local de aprendizagem, onde o ensino de valores leva à mudança de
hábitos e atitudes. A implementação de projetos que viabilizam, embeleze e torne uteis as áreas
improdutivas da escola, além de incentivar práticas ecologicamente corretas, proporciona a
aprendizagem no uso de recursos naturais de forma mais consciente pelo cidadão. Este trabalho
tem por objetivo discutir conceitos de educação ambiental e a importância dela no âmbito
escolar, voltado para o meio ambiente proporcionando mudanças de valores nos alunos e na
comunidade em geral. Portanto, para esta etapa, realizou-se um levantamento bibliográfico
acerca do tema, o qual demostra a necessidade de implementar ações propostas para melhorar
a abordagem do contexto ambiental no ambiente escolar. Os resultados mostram que é possível
desenvolver projetos desta natureza, porem em hipótese é necessário priorizar estas ações,
capacitando professores e destinando maiores montantes de recursos para essa área dentro dos
orçamentos escolares.
Palavras-chave: Ensino, meio ambiente, práticas.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AT SCHOOL

ABSTRACT
The school is a place of learning, where the teaching of values leads to the change of habits and
attitudes. The implementation of projects that make feasible, embellish and make useful the
unproductive areas of the school, besides encouraging ecologically correct practices, provides
learning in the use of natural resources in a more conscious way by the people. This work aims
to discuss concepts of environmental education and the importance of it in the school
environment, focused on the environment, providing changes in values in students and in the
community in general. Therefore, for this stage, a bibliographic survey about the theme was
carried out, which demonstrates the need to implement proposed actions to improve the
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approach to the environmental context in the school. The results show that it is possible to
develop projects of this nature, but in hypothesis it is necessary to prioritize these actions,
training teachers and allocating larger amounts of resources to this area within school budgets.
Keywords: Teaching, environment, practices.

INTRODUÇÃO
Atualmente, diante dos problemas ambientais globais, é muito importante que as novas
gerações possam ter em seus currículos escolares a educação ambiental. Porém há uma grande
resistência em relação a isto, uma vez que falta de capacitação dos professores nesta área. Desta
forma, observa-se a necessidade de inserção no ambiente escolar de forma mais coesa, no qual
todos se mobilizem, tornando-a efetiva para a melhoria do meio e da qualidade de vida.
Neste sentido, este assunto é abordado nas escolas como um tema transversal, no qual
está inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS/98). Compreendem seis áreas:
ética, orientação sexual, saúde, pluralidade cultural, trabalho/consumo e meio ambiente, que
são conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania para a sociedade moderna. O papel
do professor como educador ambiental, é de grande valor, pois é o impulsionador das
transformações, contribuindo para a conscientização e a mudança de atitude dos alunos,
transmitindo o conhecimento inspirando os alunos a participar ativamente na busca por uma
sociedade mais sustentável.
Dentre os assuntos possíveis de serem abordados, pelos educadores de uma forma mais
ampla e didática, implementados na prática, estão a realização de projetos como hortas
escolares, jardinagem, reutilização da água da chuva, compostagem e reciclagem entre outros.
Com a implementação de uma horta escolar o que fosse produzido, poderia ser distribuídos aos
alunos e a comunidade, proporcionando uma alimentação mais saudável e melhorando os
hábitos de consumo existente.
O ambiente escolar é um local de aprendizagem, o ensino de valores leva à mudança de
hábitos e atitudes, promove a reeducação alimentar, estimula o consumo de vegetais e
consequentemente melhora a qualidade de vida e forma cidadãos mais conscientes. Desta
forma, a avaliação da aplicabilidade da implantação de projetos desta natureza como método
de ensino para educação ambiental, é fundamental.

1381

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi conceituar educação ambiental e discutir
ações sustentáveis, que fomentem a disseminação de ações aplicáveis sobre educação ambiental
nas escolas com estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Além disso, discutir a necessidade
da preservação ambiental, conservação de água, solo e seres vivos, a responsabilidade com o
uso dos recursos naturais resultando na melhoria da qualidade de vida.

METODOLOGIA
Discutir os conceitos sobre a educação ambiental e projetos desta natureza no âmbito
escolar, e a importância na mudança de valores dos alunos e da comunidade, promovendo a
sustentabilidade. As informações apresentadas neste trabalho, provêm de revisão bibliográfica
baseada em artigos científicos, dissertações, teses, legislação e principalmente livros e dados
de organizações com assuntos afins.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O planeta Terra enfrenta sérios problemas ambientais e há uma intensa discussão sobre
o tema, sendo que, a janela de oportunidade para evitar um colapso está se estreitando
rapidamente (POTTER, 2009). A tecnologia e conhecimento científico, não produzem
respostas suficientes a esta crise. Pessoas em todos os níveis precisam mudar seu
comportamento: autoridades eleitas nas leis que promovem e consumidores nas escolhas que
fazem sobre o uso de recursos.
Neste interim, por um longo período admitia-se que o uso exacerbado de recursos
naturais renováveis, porém, devido ao aumento populacional essa discussão ocupou grande
parte dos debates acadêmicos das décadas de 60,70 e 80 (REIGOTA, 2009). Ainda segundo o
mesmo autor, a educação ambiental é também uma educação política, mais do que apenas
preservar os recursos naturais, é uma análise das relações políticas, econômicas, sociais, e
culturais entre humanidade e natureza, superando o controle e dominação que impossibilita
participação livre e democrática de todos.
Além Disso, Philippi (2005), reforça essa afirmação quando diz que a educação
ambiental é considerada ideológica. Derivada de fragmentos políticos, a mesma deve englobar
as questões holísticas, dando suporte as relações de ser humano e ambiente no universo. Assim
a educação ambiental precisa incentivar a comunicação entre pessoas e organizações, afim de
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gerar novos modelos de vida para atender a demanda de todos, sem comprometer o equilíbrio
ecológico. Portanto, o esforço de educadores ambientais para mudar o comportamento das
pessoas ao longo do tempo, ensinando a tomarem decisões inteligentes e mais acertadas sobre
como preservar o meio ambiente e adotar medidas mais responsáveis, é relevante (NAAEE,
2011).
Intuitivamente, parece razoável supor que transmitir conhecimento sobre o ambiente e
crenças são suficientes para criar mudanças de comportamento. Segundo a Associação NorteAmericana de Educação Ambiental (2011), alguns questionamentos precisam ser feitos, como:
o que pessoas alfabetizadas ambientalmente fazem? Agem conforme suas crenças? Isso é
suficiente para motivar de forma confiável a mudança de comportamento? O que é necessário
para que o ser humano atue de forma eficaz com relação ao comportamento responsável?
Neste sentido, é amplamente aceito que o atual comportamento humano, tem impactos
prejudiciais no meio ambiente do planeta, assim, medidas para entender e, finalmente, aumentar
o comportamento ecológico dos indivíduos são necessárias. A educação ambiental pode servir
como uma ferramenta na luta contra esses problemas (POTTER, 2009), uma vez que visa
impactar não apenas representações internas do indivíduo e entendimentos do mundo, mas
também, motivar intrinsecamente a mudança de comportamento, sendo considerada um
requisito indispensável na promoção do desenvolvimento sustentável (GUERRA, 2000).
No Brasil, a promulgação da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu uma política
nacional de educação ambiental e, que estabeleceu a obrigatoriedade em todos os níveis do
ensino formal da educação brasileira. Ainda na década de 80, com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, houve aumento na competência do poder público de realizar
incentivo a educação ambiental em todas categorias de ensino, com objetivo de despertar a
conscientização da população para preservar o meio ao qual está inserido (GUERRA, 2000).
Contudo, é na escola, principalmente, no ensino fundamental e médio que se podem
observar os interesses dos alunos, quando se desenvolvem atividades que estimulam a
participação tornando-os sujeitos ativos no processo (CHAPANI; CAVASSAN, 1997).
Conforme destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais:
[...] Eleger a cidadania como eixo vertebrado da educação escolar implica colocar-se
explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem aqueles princípios,
comprometendo-se com as perspectivas e as decisões que os favoreçam. Isto referese a valores, mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as capacidades
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necessárias para a participação social efetiva. Uma pergunta deve ser então
respondida: as áreas convencionais classicamente ministradas pela escola, como
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, não são suficientes
para alcançar esse fim? A resposta é negativa (BRASIL, 1997, p. 25).

Neste sentido, a educação ambiental é tema transversal nos programas pedagógicos, mas
isso na teoria porque na prática não acontece dessa forma. Faltam incentivos e muitas vezes
conhecimento de profissionais na área. A sociedade não pode deixar que isso permaneça dessa
forma, para benefício dessa e das futuras gerações. Os professores devem ser incorporados com
novos conceitos e metodologias que venham ao encontro da realidade, para que eles sejam
atuantes e críticos diante das situações socioambientais podendo assim atuar e influenciar nas
mudanças de atitudes (CAMPIANI, 2001).
Desse modo, existem inúmeras formas de abordar educação ambiental, a exemplo do
ensino, materiais e exercícios de aprendizagem podem projetar uma forte perspectiva de defesa
ambiental, enquanto outras abordagens podem apresentar princípios e processos científicos
(DUERDEN; WITT, 2010). Em hipótese, pode-se dizer que projetos práticos no âmbito escolar,
contribuiriam para o processo de ensino, uma vez que possibilita contato autêntico com ações
que envolvem solo, água, seres vivos e sociedade.
Neste sentido, a ideia é que a educação ambiental, crie oportunidades para os alunos se
conectarem pessoalmente, com problemas através de experiências à campo ou em locais,
embora haja outras maneiras que são apresentadas em termos generalizados (KURDYAVTSEV
et al., 2012).
Desse modo, algumas experiências de aprendizado, podem se concentrar na saúde
ambiental em nível global. Sendo assim, congruentes com os temas de “pensar globalmente”
defendidos por iniciativas de educação ambiental como a Educação Ambiental Internacional
Programa UNESCO-UNEP (GOUGH, 2013).
Nesse aspecto, a abordagem científica deve ser realizada primeiro, uma vez que os
alunos estão munidos com conhecimento científico, e partindo deste princípio vão aplicar no
ambiente decisões e comportamentos de acordo com esse conhecimento adquirido
(BALLANTYNE; PACKER, 1996). Portanto, a teoria é fundamental no processo ensinoaprendizagem de educação ambiental, mas o contato prático tem a mesma importância
contribuindo para a didática nesse processo. Decisões pedagógicas carregam consigo uma série
de suposições relacionadas, quais devem ser valorizadas, a exemplo de como as pessoas
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aprendem, quais os resultados na educação, e como os alunos interagem com o ambiente
(ZEIDLER, 2014).
Desta maneira, mitigar autenticamente a origem de problemas ambientais durante a
infância e adolescência, podem promover motivação intrínseca, gerando um comportamento
ecológico deste cidadão no futuro (POTTER, 2009). Esse processo, é efetivo quando há adoção
de processos pedagógicos práticos, como os sugeridos aqui. Neste sentido, se faz necessário
uma ação conjunta da comunidade e do poder público, visando a implementação de medidas
gerenciais sobre a educação ambiental, assegurando a preservação do meio ambiente, qualidade
de vida e o bem-estar de todos.

CONCLUSÃO
A educação ambiental na escola precisa ser abordada de forma mais eficaz. É necessário
haver maior atenção do poder público, no sentido de capacitar os professores no tema, e prover
recursos que possibilitem a adoção de práticas ecológicas no âmbito escolar para além da teoria.
Devido ao impacto que este tema tem para o meio ambiente, no tempo e no espaço, é
preciso pensar no assunto com a possibilidade de incluir na grade curricular como disciplina e
não apenas como um tema transversal.
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RESUMO
O Brasil é um país que apresenta uma grande biodiversidade de espécies, inclusive de plantas
e muitas destas apresentam propriedades medicinais. As plantas medicinais foram a primeira
forma de tratamento de doenças desenvolvidas pelos povos indígenas e são muito utilizadas até
hoje. O objetivo deste estudo foi realizar um projeto de educação ambiental em uma escola
pública do município de Lages-SC, com o intuito de valorizar a cultura local e aliar ao
conhecimento científico. Os educandos foram agentes ativos no processo, através de entrevistas
semiestruturadas, pesquisaram o conhecimento da comunidade local sobre as plantas
medicinais, passaram a cultivar algumas espécies na escola e elaboraram um guia de utilização.
A maioria das pessoas entrevistadas, conhece e utiliza plantas medicinais por meio do
conhecimento empírico, transmitido por familiares. É extremamente importante conhecer os
efeitos adversos e a melhor forma de utilização das plantas medicinais e a escola tem papel
fundamental nesse processo de formação humana integral para o desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Plantas medicinais, Educação Ambiental, Escola Pública.

STUDY AND USE OF MEDICINAL PLANTS IN A PUBLIC SCHOOL IN THE
MUNICIPALITY OF LAGES-SC

ABSTRACT
Brazil is a country with a great biodiversity of species, including plants, and many of these have
medicinal properties. Medicinal plants were the first form of treatment of diseases developed
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by indigenous peoples and are widely used until today. The objective of this study was to carry
out an environmental education project in a public school in the municipality of Lages-SC, with
the purpose of valorizing the local culture and allying with scientific knowledge. The students
were active agents in the process, through semi-structured interviews, researched the
knowledge of the local community about medicinal plants, began to grow some species in the
school and elaborated a guide of use. Most of the people interviewed know and use medicinal
plants through empirical knowledge, transmitted by relatives. It is extremely important to know
the adverse effects and the best use of medicinal plants and the school plays a fundamental role
in this process of integral human formation for sustainable development.
Keywords: Medicinal Plants, Environmental Education, Public School.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde define planta medicinal como “todo e qualquer
vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins
terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos” (1998). Vale salientar que
planta medicinal não é sinônimo de fitoterápico, que segundo a Secretaria de Vigilância
Sanitária (2000) é definido como:
“Todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado, empregando-se
exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para
fins de diagnóstico, com benefício para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento
da eficácia e dos riscos do seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de
sua qualidade. É o produto final acabado, embalado e rotulado. Na sua preparação
podem ser utilizados adjuvantes farmacêuticos permitidos na legislação vigente. Não
podem estar incluídas substâncias ativas de outras origens, não sendo considerado
produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda que de origem vegetal,
isoladas ou mesmo suas misturas”.

Grande parte da população brasileira não tem acesso a medicamentos essenciais, que
apresentam muitos efeitos adversos, e utilizam as plantas medicinais (FALEIRO et al., 2009).
Mas vale salientar que a toxidade das plantas medicinais pode ser tornar um problema
de saúde pública. Algumas plantas medicinais podem causar reações alérgicas. O alho pode
causar náuseas e vômitos; o boldo irritação renal; a arruda, o alecrim, o gengibre a arnica podem
provocar aborto. O consumo de erva-doce e manjericão também devem ser evitados durante a
gravidez (VEIGA JR., PINTO e MACIEL, 2005). Os metais pesados também podem ser
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contaminantes de plantas medicinais (ERNEST, 2002). Por isso, elas precisam ser cultivadas e
utilizadas de forma consciente, nas medidas corretas.
A escola, por ser difusora de conhecimento e importante responsável pelo
desenvolvimento do pensamento crítico dos educandos, é muito importante no processo da
formação humana integral. Para isso, neste trabalho objetivou-se desenvolver nos educandos a
valorização do conhecimento popular aliado ao conhecimento científico e desenvolvimento
sustentável sobre as plantas medicinais.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma escola pública municipal localizada na região periférica
do município de Lages-SC. Quase metade dos 420 alunos da escola de ensino fundamental são
beneficiados pelo programa Bolsa Família. A escola é contemplada por um projeto de educação
ambiental, na qual os alunos se encontram com a professora uma vez a cada três semanas.
Muitos projetos são desenvolvidos e um deles foi o de plantas medicinais. A escola não
pode oferecer medicamentos aos seus estudantes que sentem alguns problemas, como dor de
cabeça, dor de garganta e outros problemas que são comuns no cotidiano escolar. Com base
nisso, as Serpentes do Meio Ambiente, como o grupo se denominou, iniciaram uma pesquisa
na comunidade e 87 pessoas do bairro foram entrevistadas (GIL, 2010). A entrevista foi
estruturada por cinco perguntas, nas quais os entrevistados respondiam sua idade, sexo, se
conheciam alguma planta medicinal, se sim, qual, para que servia e com quem aprenderam a
usar.
Depois dos resultados obtidos, os vinte adolescentes do projeto, iniciaram uma pesquisa
com embasamento científico para criar um livro informativo e começar o cultivo de dez tipos
de plantas medicinais na escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maior parte dos entrevistados (57%) eram do sexo feminino. A maioria tinha entre 25
a 40 anos (43%), 29% tinha de 41 a 55 anos, 14% até 24 anos e o restante (15%) tinha mais de
55 anos. Ao serem perguntados se conheciam alguma planta medicinal, 85 pessoas afirmaram
que sim (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Conhece alguma planta
medicinal?

Sim

Não

Fonte: Autores, 2019.

As plantas medicinais citadas pelos entrevistados foram: Alcachofra, Alecrim, Arruda,
Babosa, Boldo, Camomila, Castanha-da-Índia, Cavalinha, Canela, Cebola, Chá-preto, Cidreira,
Erva-doce, Funcho, Gengibre, Hortelã, Losna, Macela, Malva, Manjericão, Maria-semvergonha, Mentruz, Pata-de-vaca, Rubim, Sálvia e Unha-de-gato (Gráfico 2). A tabela 1
demonstra o nome científico das espécies citadas e as propriedades medicinais citadas pelas
pessoas entrevistadas.
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Gráfico 2. Plantas medicinais citadas pelos entrevistados

Plantas medicinais
Fonte: Autores, 2019.

Tabela 1. Nome popular, científico e uso das plantas medicinais citadas pelos entrevistados
Nome popular

Nome científico

Alcachofra
Alecrim
Arruda
Babosa

Cynara scolymus
Rosmarinus officinalis
Ruta graveolens
Aloe vera

Propriedade medicinal
segundo os entrevistados
Dor no estômago.
Enxaqueca e infecção urinária.
Combate ansiedade.
Cicatrizante, anti-inflamatório e
combate o câncer.

1390

Boldo

Peumus boldus

Camomila / Maçanilha

Matricaria chamomilla

Castanha-da-Índia
Cavalinha
Canela
Cebola
Chá-preto
Cidreira

Aesculus hippocastanum
Equisetum giganteum
Cinnamomum verum
Allium cepa
Camellia sinensis
Melissa officinalis

Erva-doce

Pimpinella anisum

Funcho
Gengibre
Hortelã

Foeniculum vulgare
Zingiber officinale
Mentha spicata

Losna
Macela

Artemisia absinthium
Achyrocline satureioides

Malva

Malva sylvestris

Manjericão
Maria-sem-vergonha
Mentruz
Pata-de-vaca

Ocimum basilicum
Impatiens parviflora
Dysphania ambrosioides
Bauhinia forficata

Rubim
Sálvia
Unha-de-gato

Leonurus sibiricus
Salvia officinalis
Uncaria tomentosa
Fonte: Autores, 2019.

Combate dor muscular, no
estômago, fígado, gripe e mádigestão.
Calmante, combate febre e
cólicas menstruais.
Melhora a circulação.
Infecção nos rins e bexiga.
Má-digestão.
Faz bem para todos os órgãos.
Colesterol.
Calmante, combate ansiedade e
depressão, serve para diarreia e
dor no estômago.
Cólica de criança, dor de barriga
e gases.
Melhora a amamentação.
Dor de garganta e infecções.
Calmante, combate dor de
cabeça, barriga, garganta e
febre.
Febre.
Dor de barriga, no estômago e
na cabeça, azia e indigestão.
Infecção, gripe e inflamação na
gengiva.
Combate a tosse.
Calmante.
Batidas e machucados.
Infecção, pressão alta, diabete,
problemas urinários.
Anti-inflamatório.
Antibiótico natural.
Renite.

Ao serem perguntados sobre com quem aprenderam sobre o uso das plantas medicinais,
a maioria dos entrevistados respondeu ser com os seus familiares, principalmente seus pais e
avós (Gráfico 3). A utilização de plantas medicinais é a forma mais antiga de tratamento de
doenças utilizados pela humanidade e é transmitida pelo conhecimento popular, de geração em
geração (AKERELE, 1993).
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Gráfico 3. Pessoas com quem aprendeu sobre as plantas
medicinais
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Fonte: Autores, 2019.

A partir daí, os alunos escolheram dez plantas medicinais para cultivar na escola e criar
o guia de orientação para utilização dessas plantas. A figura 1 demonstra o cultivo na horta
escolar adubada com os resíduos orgânicos da cozinha da escola, no método Lages de
compostagem (LIZ, 2016) e o guia criado com embasamento científico sobre as espécies
cultivadas na escola (babosa, boldo, camomila, cavalinha, cidreira, hortelã, losna, macela,
melissa e pata-de-vaca).

Figura 1.a) Horta escolar, no início do cultivo das plantas medicinais. b) Guia dos estudantes.

Fonte: Autores, 2019.

CONCLUSÃO
A escola tem papel fundamental na formação do pensamento crítico dos educandos,
como orientadora para a formação humana integral. Tornar os alunos como agentes ativos do
processo de ensino-aprendizagem os desperta o interesse e faz com que eles aprendam a
valorizar o conhecimento popular, aliando com o conhecimento científico. Além disso,
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conhecer e divulgar as formas de utilização das plantas medicinais é de extrema importância
para assegurar uma condição de vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades, o objetivo 3 da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
Este trabalho relata o Projeto de Pesquisa-ação realizado como trabalho final no Curso de
Especialização em Desenvolvimento Regional da Universidade do Planalto Catarinense. A
investigação teve o objetivo de fortalecer a feira municipal de economia solidária que ocorre
todas as sextas-feiras na cidade de Lages, Santa Catarina, por meio da construção coletiva de
um Regimento Interno. A metodologia utilizada seguiu o ciclo da Pesquisa-ação e da técnica
de Roda de Conversa, incluindo o emprego do diário de campo em um processo onde se
envolveram pesquisador e pesquisandos mediados por um objetivo comum. Dos resultados
obtidos, enumeramos, a demonstração do caráter coletivo, colaborativo e participativo
proporcionado pela pesquisa; a elaboração processual e coletiva do Regimento Interno,
envolvendo participantes do Fórum Regional e integrantes da Feira de Economia Solidária.
Evidenciou-se também a democratização do saber no encontro de conhecimentos acadêmicos
e o conhecimento popular, saberes limitados e complementares, capazes de produzir um novo
conhecimento em vista do enfrentamento das dificuldades cotidianas e a transformação da
realidade.
Palavras-chave: Feira Municipal de Economia Solidária; Regimento Interno; Elaboração
coletiva.

STRENGTHENING THE SOLIDARITY FAIR OF THE LAGES/SC MUNICIPALITY

ABSTRACT
This paper reports the Action Research Project carried out as final work in the Specialization
Course in Regional Development of the University of Planalto Catarinense. The research aimed
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to strengthen the municipal solidarity economy fair that takes place every Friday in the city of
Lages, Santa Catarina, through the collective construction of an Internal Regiment. The
methodology used followed the cycle of Action Research and the Conversation Wheel
technique, including the use of the field diary in a process involving researcher and researchers
mediated by a common goal. From the results obtained, we list the demonstration of the
collective, collaborative and participative character provided by the research; the procedural
and collective elaboration of the Internal Rules, involving participants of the Regional Forum
and members of the Fair of Solidary Economy. It was also demonstrated the democratization
of knowledge in the meeting of academic knowledge and popular knowledge, limited and
complementary knowledge, able to produce a new knowledge in view of facing the daily
difficulties and the transformation of reality.
Keywords: Municipal Fair of Solidary Economy; Internal Rules; Collective elaboration.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa-ação foi realizada a partir da necessidade do fortalecimento da política
pública municipal de Economia Solidária do município de Lages, Santa Catarina, sendo essa
uma das demandas do Fórum Regional de Economia Solidária (FRES), organização formada
por diferentes instituições/entidades apoiadoras que há mais de 15 anos atuam em projetos
baseados nos princípios e valores da economia solidária em todo Planalto Catarinense.
Arcanjo e Oliveira (2017, p. 232) citando a SENAES (2016), trazem conceitos
fundamentais sobre economia solidária e empreendimento econômico solidários:
a) Economia Solidária (ES): o conjunto de atividades econômicas [...] – organizadas
e realizadas solidariamente por trabalhadores/as sob a forma coletiva e
autogestionária. Este conceito geral explicita os valores e princípios fundamentais da
ES: cooperação, autogestão, solidariedade e dimensão econômica.
b) Empreendimentos Econômicos Solidários (EES): são aquelas organizações
coletivas [...] tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos
de produção, clubes de trocas, redes etc.; [...] permanentes, [...] que disponham ou não
de registro legal, prevalecendo a existência real e que realizam atividades econômicas
de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito [...], de
comercialização [...] e de consumo solidário [...].

Salientamos que um empreendimento econômico solidário, dito de outra maneira, se
caracteriza pela propriedade dos meios de produção, gestão coletiva do empreendimento,
solidariedade, trabalhado associado, distribuição equitativa do resultado do trabalho, cuidado
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com o meio ambiente, responsabilidade com o entorno social e fortalecimento de vínculos
sociais.
Este tema se mostra de grande relevância social tendo em vista que a Feira Municipal é
de suma importância para a comercialização da produção dos empreendimentos econômicos
solidários, garantindo a viabilidade econômica dos empreendimentos que, participando da feira,
possuem mais um canal de vendas para os seus produtos, desse modo, promovendo a inclusão
social e econômica por meio da geração de trabalho e renda.
É importante salientar que a Feira Municipal de Economia Solidária é muito mais do
que apenas um canal de vendas de produtos, pois de acordo com Locks; Baumgart; Pereira
(2017, p. 51)
Uma feira opera como pulmão na economia solidária. Torna-se espaço de trocas de
bens materiais (produção econômica), políticos (participação, organização,
representação) e simbólicos (reconhecimento, autoestima, visibilidade, vínculos
interpessoais e grupais).

Portanto, a realização da Feira Municipal significa não apenas um ambiente de relações
comerciais, mas sim a concretização de um esforço conjunto de várias instituições (públicas ou
não) que, por meio da economia solidária, buscam um desenvolvimento mais justo, igualitário
e sustentável.
Os feirantes, em sua maioria, oriundos do meio rural, portanto, da agricultura familiar,
apresentam enormes dificuldades para se manterem na terra e buscarem condições de vida digna
no campo. Do ponto de vista das políticas públicas, historicamente na região do Planalto
Catarinense, predomina a rigor nas políticas de administração municipal, a valorização do
agronegócio em detrimento da agricultura familiar. Esta demanda não somente políticas
agrárias e agrícolas, mas também políticas de educação, saúde, transporte, de assistência social,
infraestrutura adequadas e pertinentes aos seus interesses e necessidades. Se ainda desejam
permanecer no campo, torna-se indispensável a participação do Estado em todas as suas esferas
com estas políticas. O meio rural do município de Lages encontra-se esvaziado, com 1,8% de
sua população envelhecida e sem perspectiva de mudança de qualidade de vida. Neste cenário,
a economia solidária pode se constituir em força de resistência e alternativa de desenvolvimento
no meio rural.
Entretanto, a feira apresenta inúmeras dificuldades. É verdade que tem muitos avanços
na conquista do local de comercialização, na disposição de barracas, em sua regularidade, na
conquista da fidelidade dos consumidores conscientes. Mas, os entraves a serem superados
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também exigem maior atenção de todos os segmentos envolvidos. Entraves tais como, o apoio
ao transporte dos empreendimentos; uma política de crédito consonante com a lógica da
economia solidária; formação técnica para a melhorar a qualidade dos produtos orientados pelo
paradigma da agroecologia pois os agricultores tem tido dificuldades de transitar do paradigma
da agricultura tradicional para uma agricultura sustentável; formação política em vista da
organização social, econômica do empreendimento; valorização de sua cultura que é
eminentemente camponesa; necessidade de maior divulgação e reconhecimento do poder
público e da sociedade mais abrangente.
O evento da feira de economia solidária é relevante para seus agentes diretamente
envolvidos, feirantes e consumidores, porém ela tem um alcance muito maior. Interessa à
economia por garantir produtos de qualidade do meio rural por meio da comercialização direta,
onde inexiste o intermediário que explora produtores e consumidores para obter seu lucro;
interessa a sociedade em geral, pois a feira torna-se um espaço onde o meio rural e urbano se
encontram mediados pela cultura e pela troca de produtos; interessa à cultura na medida do
significado que tem o espaço onde a feira acontece, na antiga Praça do Mercado Público, onde
desde o século XIX, eram comercializados produtos do campo para a Vila de Nossa Senhora
dos Prazeres, hoje cidade de Lages.
Enfim, a relevância da feira, seus avanços e entraves acima explicitados, justificam este
Projeto de Pesquisa-ação voltado para o fortalecimento desta organização de comercialização
de produtos da economia solidária do município de Lages e região.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a da pesquisa-ação, que ocorreu por meio da técnica de roda
de conversa e utilizando-se de um diário de campo para anotações consideradas importantes
pelo pesquisador-ator. A metodologia aplicada respeitou o ciclo da pesquisa-ação, conforme a
Figura 1 apresenta abaixo:
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Figura 1 – Ciclo de pesquisa-ação

Fonte: Koerich et. al. (2009).

O período de execução foi de 05 feiras/encontros, totalizando pouco mais de um mês,
considerando que a feira possui um calendário próprio estabelecido anualmente em que marca
a realização de uma feira por semana, toda sexta-feira, mais especificamente.
Na sequência relatamos as fases pelas quais se desenvolveu este Projeto de Pesquisaação acompanhado de sua ilustração fotográfica.
Durante uma reunião ordinária do Fórum Regional de Economia Solidária no município
de Lages, Santa Catarina, um dos pontos de pauta era o regimento interno e a organização da
Feira Municipal de Economia Solidária, pois ninguém sabia exatamente quais eram os
requisitos para ser um feirante, ou como era o funcionamento, quem estava apoiando, ou como
acontecia. Esta reunião aconteceu no salão comunitário do bairro Petrópolis e havia
aproximadamente 30 pessoas, conforme apresenta a Figura 2:
Figura 2 – Reunião do Fórum Regional de Economia Solidária

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

A necessidade de criação de um regimento interno dominou uma boa parte dos discursos
durante o período matutino, sendo então identificado o problema dentro do contexto para o
início da pesquisa-ação.
Após a identificação do problema dentro do contexto, de acordo com a Figura 1, em
uma segunda etapa, constatou-se a necessidade de um levantamento dos dados pertinentes,
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desta forma, os autores se deslocaram até a praça do terminal urbano de Lages, local onde
acontece a Feira.
Neste primeiro encontro para conhecer o público-alvo, o objeto de estudo e a realização
do levantamento dos dados pertinentes, foi selecionado um dia que acontece a roda de conversa.
Durante este acontecimento realizou-se a apresentação da proposta para análise dos feirantes,
sendo que o pesquisador utilizou-se de anotações no diário de campo.
Figura 3 – Primeiro encontro na Feira

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Após o levantamento dos dados, fez-se a análise e ainda a sua significação para a
identificação da necessidade de mudança encontrando possíveis soluções para que fosse feita a
intervenção-ação.
Depois de identificado o problema dentro do contexto e da posterior análise foram
utilizados mais três encontros para realização da intervenção-ação, visando a transformação da
realidade para o atendimento do objetivo geral desta pesquisa-ação.
A intervenção-ação consistiu na elaboração do que foi denominado pelos próprios
feirantes como “Acordo sobre o funcionamento da Feira Regional de Economia Solidária –
FRECOSOL”, um documento que se subdivide em 11 itens que foram estabelecidos conforme
as demandas apontadas pelos feirantes e também pela observação do pesquisador-ator.
Durante a intervenção-ação foi disponibilizada uma cópia para cada pessoa que estava
presente na ocasião e realizada a leitura em voz alta de cada item, sendo explicado de maneira
calma para o bom entendimento de todos. Foram necessárias duas reuniões para a leitura
completa do documento, sendo que na segunda reunião da intervenção os feirantes apontaram
questões que gostariam que fossem incluídas e outras suprimidas.
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No quinto e último encontro foi elaborada a avaliação dos resultados, a partir do
feedback apresentado pelos participantes da Feira Regional durante a roda de conversa, esta
avaliação consta no diário de campo, bem como todas as atividades realizadas.
Após a aprovação final por todos os feirantes, o documento passou por análise do Fórum
Regional de Economia Solidária e também pelo Conselho Municipal de Economia Solidária,
sendo aprovados por unanimidade em todas as instâncias e passando a valer como o documento
oficial que regulamenta a Feira Regional de Economia Solidária – FRECOSOL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa-ação procurou elaborar um documento para regulamentar algumas
questões pertinentes à Feira Municipal de Economia Solidária, sendo chamado inicialmente de
Regimento Interno, o que, por decisão dos feirantes, foi definido de “Acordo Sobre o
Funcionamento da Feira Regional de Economia Solidária”.
Uma das características da autonomia do público-alvo, além da mudança de nome do
documento, foi a alteração do nome da Feira que inicialmente se chamava Feira Municipal de
Economia Solidária do Município de Lages, porém, a partir da roda de conversa, constatamos
que há empreendimentos de outros municípios da Serra Catarinense, desta forma, a Feira passou
a se chamar Feira Regional de Economia Solidária, para abranger os empreendimentos de
outros municípios.
O resultado esperado e apresentado é que se avance cada vez mais nas ações e
experiências educativas no campo da Economia Solidária, visando o desenvolvimento regional
sustentável. Para além disso, o resultado visa atingir o objetivo principal desta pesquisa-ação
que é o fortalecimento da Feira Regional de Economia Solidária e sua organização para além
do ato de comercialização, se constituindo em uma mediação pedagógica voltada para relações
sociais e econômica includentes e emancipatórias.
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RESUMO
A crescente preocupação com o meio ambiente, poluição e com a destinação de resíduos sólidos
faz com que haja a necessidade de conscientização das próximas gerações. Deste modo, o
objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento de educandos de uma unidade escolar básica,
sobre as atitudes e comportamentos ambientais acerca dos resíduos sólidos e sua gestão, onde
os mesmos foram entrevistados através de questionários semiestruturado. Investigou-se o
entendimento do conhecimento básico de resíduos sólidos através de seis perguntas: i)
definição; ii) o seu efeito sobre o ambiente; iii) métodos de eliminação de resíduos; iv) tipos de
recicláveis; v) regras de coleta seletiva; e vi) regras de reciclagem. A segunda parte, teve foco
no envolvimento dos alunos em práticas e atividades de gestão de resíduos sólidos. No geral,
os resultados revelaram que o conhecimento e a conscientização dos entrevistados, sobre o lixo
municipal e gestão de resíduos sólidos é pouca ou quase inexistente. Recomenda-se a
elaboração de projetos que visem a disseminação destes conhecimentos para que os educandos
cresçam aplicando ao longo de suas vidas formas de gestão conscientes e assim disseminem o
conhecimento aos seus pais e demais pessoas em seu entorno.
Palavras-chave: qualidade ambiental, conscientização, conhecimento.

SOLID WASTE MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ABSTRACT
The growing concern about the environment, pollution and the disposal of solid waste causes
the need for awareness of the next generations. The objective of this research was to evaluate
the knowledge of learners of a basic school unit, about environmental attitudes and behaviors
involving solid wastes and their management, where they were interviewed through semistructured questionnaires. We investigated the understanding of the basic knowledge of solid
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wastes through six questions: i) definition; (ii) its effect on the environment; (iii) waste disposal
methods; (iv) types of recyclables; v) rules of selective collection; and vi) recycling rules. The
second part focused on the students involvement in solid waste management practices and
activities. In general, the results revealed that the knowledge and awareness of the interviewees
about municipal waste and solid waste management is little or almost nonexistent. It is
recommended that projects be developed to disseminate this knowledge so that learners can
grow by applying conscious forms of management throughout their lives and thus disseminate
knowledge to their parents and other people in their environment.
Keywords: environmental quality, awareness, knowledge.

INTRODUÇÃO
O desequilíbrio ambiental vem sendo discutido, visando-se encontrar possíveis
soluções, pois a desarmonia do ambiente em grande parte tem interferência antrópica. Entre as
quais, destaca-se o acúmulo do lixo nas cidades como um dos principais problemas, ocasionado
em grande parte pela crescente e rápida urbanização, qual foi desencadeada principalmente pelo
“êxito rural” ao longo do tempo (ALENCAR, 2005).
De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE, 2017), no ano de 2017 foram coletados 71,6 milhões de toneladas de
resíduos, estimando-se que 6,9 milhões de toneladas tiveram uma destinação impropria. A
disposição final dos resíduos orgânicos em lugares inadequados pode afetar, não só o ambiente,
mas também a saúde dos seres humanos, devido aos gases que são emitidos pelo processo de
decomposição dos resíduos, como o metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, amônia entre
outros ácidos orgânicos voláteis (SOUZA, 2013).
Com o intuito de reverter este quadro, é necessário criar meios que possam estar
conscientizando a sociedade sobre a importância de estar preservando e cuidando do meio
ambiente. Nesse sentido, a educação ambiental surgiu como parte da educação tanto formal
quanto a não formal, pois a mesma busca despertar a população sobre a situação do nosso
planeta (OLIVEIRA et al, 2012). Desta forma, as escolas cumprem um papel fundamental, ao
lado das empresas e da mídia, de formar cidadãos críticos e formadores de opiniões
(ALENCAR, 2005).
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O objetivo deste estudo foi investigar se há prática de reciclagem existente em unidades
escolares do município de Lages e avaliar o desempenho da reciclagem do lixo escolar,
recomendando um conjunto de medidas de gestão e ações para melhorar o desempenho dos
sistemas de reciclagem de resíduos sólidos.

METODOLOGIA
A pesquisa foi organizada em duas partes. A primeira parte foi avaliar o nível de
conhecimentos através da aplicação de questionários a 25 alunos de uma unidade escolar de
ensino fundamental do município de Lages/SC. Os questionários foram desenvolvidos em torno
do conteúdo perguntas de conhecimento básico de resíduos sólidos, constituídos de múltipla
escolha, com quatro a cinco escolhas possíveis e perguntas abertas. Através de seis perguntas:
i) definição; ii) o seu efeito sobre o ambiente; iii) métodos de eliminação de resíduos; iv) tipos
de recicláveis; v) regras de coleta seletiva, vi) regras de reciclagem.
A segunda parte, teve foco no envolvimento dos alunos em práticas e atividades de
gestão de resíduos sólidos de casa, questionando-se, por exemplo, que tipo de lixo eles reciclam
ou se usam sacolas de compras e as preferências de compras por produtos sustentáveis. Aos
professores questionou-se sobre a aplicabilidade para o currículo escolar, sua aceitação sobre
programas voltados para a gestão de resíduos sólidos para alunos e sugestões de melhorias.
As análises básicas compreenderam frequências de respostas corretas às questões
incluídos nos questionários. As respostas das perguntas foram categorizadas e atribuído uma
pontuação variando de 0 a 4, sendo que em caso de perguntas com apenas uma resposta correta,
um ponto representou uma resposta precisa e zero o errado.
A avalição das duas partes da pesquisa, foram correlacionadas e criou-se dois índices
para medir o conhecimento dos alunos: a) índice de conhecimento e b) índice de comportamento
em relação ao meio ambiente. Para cada indivíduo foi submetido uma pontuação numérica
resumida para todas as questões do indicador (RODRIGUES et al., 2010).
O índice de conhecimento foi baseado no número de respostas corretas as perguntas do
questionário. Já o índice de comportamento foi com base no número assertivo das respostas.
Para facilitar a análise dos dados utilizou-se o programa estatístico Excel, para computo dos
valores, com base em metodologia de Rodrigues et al (2010).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de índice de conhecimento entre os alunos, demonstrou ser baixo ou
incompleto sobre gestão municipal de resíduos. Apenas (2,1%) respondeu com precisão a todas
as perguntas (Tabela1). A maioria dos alunos respondeu corretamente às perguntas relativa ao
efeito dos resíduos no ambiente sobre seus efeitos; a importância da recicláveis e da coleta
seletiva (61%). No entanto, não conseguiam determinar com exatidão a identificação dos
recipientes para os resíduos. Muitos alunos ignoravam a importância da coleta seletiva do
resíduo doméstico, restringindo-se somente ao conhecimento sobre resíduo produzido na
agricultura e a indústria.

Tabela 1. Índice de conhecimento dos alunos de uma unidade escolar de ensino fundamental
do município de Lages/SC, avaliados sobre gestão municipal de resíduos, Lages 2019.
Valor
% alunos

>9,0

2,1

6,0-8,9

25,9

3,0-5,9

54

0-2,9

18

Total

100

Na tabela 2, o índice de comportamento em relação ao meio ambiente, indicaram um
baixo nível de responsabilidade ambiental entre a maioria dos estudantes. Apenas 5,3% dos
entrevistados, indicaram haver coleta seletiva ativa em sua casa, uso de compras em sacos
ecológicos e compra de produtos em embalagens recicláveis ou reutilizáveis. O número de
alunos com uma pontuação de zero no índice de comportamento foi surpreendentemente alta,
correspondendo a 66,9%.
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Tabela 2. Índice das respostas de alunos em uma unidade escolar de ensino fundamental do
município de Lages/SC, avaliados sobre o comportamento familiar em relação ao meio
ambiente, Lages 2019.
Categoria

% alunos

Integralmente

5,3

Parcialmente

27,8

Não há

66,9

Total

100

Os resultados demonstram um baixo nível de responsabilidade ambiental entre os
estudantes. Gallacher et al (2000), sugerem que a conscientização parte de iniciativa de práticas
em ambiente doméstico e das instituições de educação. Isso implicaria, como observar-se nos
resultados do índice de comportamento. Para isso, a inserção de conhecimento sobre assunto
no currículo escolar torna-se viável no processo de ensino-aprendizagem, sendo hábito comum
do âmbito da família e da sociedade (BALLANTYNE; PACKER, 2001).
A dificuldade de práticas efetivas no controle e efetividade de mitigação ambiental
decorre de infraestrutura como falta de recipientes, remoção irregular de resíduos e indústrias
de recicláveis, e escassez de programas educacionais (DOMKA, 2001).
CONCLUSÃO
A realização desta pesquisa impactou positivamente, sobre a curiosidade acerca do
conhecimento dos alunos sobre questões de resíduos. Contudo, práticas efetivas sobre educação
ambiental são muito distantes da realidade dos alunos como observa-se, devido em grande parte
por inexistência local do gerenciamento de resíduos sólidos e iniciativas locais. O mesmo pode
ser sanado paliativamente por instituições locais, como a escola, que auxiliaria com a educação
ambiental, sendo que possível proposição nos currículos escolares.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi avaliar substratos elaborados a partir de casca de arroz e turfa, na
produção de mudas da cultivar de morangueiro Albion. Os estolões da cultivar de morangueiro
Albion foram coletados em um viveiro no município de Farroupilha, (RS), e propagados em
bandejas de poliestireno, aplicando os tratamentos: substrato 100% turfa (T); substrato 100%
casca de arroz (CA); substrato 50% CA + 50% T; substrato 40% CA + 60% T; substrato 60%
CA + 40% T. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco tratamentos,
quatro repetições, e unidade experimental composta por dez estolões por parcela. Foram
analisadas as variáveis de porcentagem de sobrevivência, diâmetro de coroa do estolão, altura
do estolão, comprimento da maior raiz, número de raízes, número de folhas, massa fresca de
raiz, coroa, parte aérea e do total de estolões. Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e suas médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro.
Os resultados demonstraram que os melhores resultados foram quando não houve mistura entre
os dois substratos sendo melhor a utilização de 100% turfa para a variedade Albion.
Palavras-chave: propagação, Fragaria x ananassa Duch., substrato
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INFLUENCE OF DIFFERENT SUBSTRATES IN THE DEVELOPMENT OF
STRAWBERRY

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate substrates made from rice husk and peat, in the
production of seedlings of the Albion strawberry cultivar. The stolons of the Albion strawberry
cultivar were collected in a nursery in the municipality of Farroupilha, state of Rio Grande do
Sul, Brazil, and propagated in polystyrene trays, using the following treatments: substrate 100%
peat (T); substrate 100% rice husk (CA); substrate 50% CA + 50% T; substrate 40% CA + 60%
T; substrate 60% CA + 40% T. The design was completely randomized, with five treatments,
four replicates, and experimental unit composed of ten stolons per plot. The variables of
percentage of survival, stolon crown diameter, stolon height, root length, number of roots,
number of leaves, fresh root mass, crown, aerial part and total stolons were analyzed. The data
were submitted to analysis of variance and their means were compared by the Scott-Knott test
with a 5% probability of error. The results showed that the best results were when there was no
mixing between the two substrates, and the use of 100% peat for the Albion variety was better.
Keywords: propagation, Fragaria x ananassa Duch., substrate
INTRODUÇÃO
Produzido e apreciado nas mais variadas regiões do mundo, o morangueiro (Fragaria x
ananassa Duch.) é considerado uma das espécies de maior expressão econômica entre as
pequenas frutas (RIGON et al., 2005). No Brasil, no ano de 2017 a produção nacional
correspondeu a uma produção de 146.477 toneladas, sendo a Região Sul do Brasil responsável
por 19,54% da produção (28.622 toneladas). Os maiores produtores nacionais se encontram na
Região Sudeste, que possui uma produção média anual de 110.337 toneladas, correspondendo
à 75,33% da produção brasileira de morangos, com destaque para o estado de Minas Gerais,
responsável por quase 50% da produção nacional (IBGE, 2017). Dado a importância da
produção de morangueiro, é necessário que suas mudas sejam produzidas com alta qualidade
sanitária e que apresentem um bom desempenho a campo, e o substrato utilizado na produção
de mudas tem influência direta na sanidade e vigor da planta, pois pode ser uma fonte de inoculo
para produção.
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Um bom substrato para a produção de mudas será aquele que permita o adequado
crescimento e desenvolvimento vegetal. As características mais limitantes para o crescimento
das plantas em substrato são: elevada capacidade de retenção de água facilmente disponível,
suficiente disponibilidade de ar, salinidade reduzida; pH ligeiramente ácido e moderada
capacidade de tamponamento, e ausência de sementes de espécies indesejáveis, patógenos e
substâncias tóxicas (ABAD & NOGUERA, 1998). Por exemplo, embora a casca de arroz
carbonizada seja facilmente disponível, há dificuldade quanto à padronização do material, ao
processo de carbonização e às restrições ambientais (Giménezet al. 2008). A turfa tem sido um
material utilizado para a produção de plantas em viveiros, devido principalmente as suas
excelentes características físicas (BELLÉ &KÄMPF,1993), entretanto, por apresentar uma
elevada capacidade de retenção de água, pode dificultar o processo de drenagem, provocando
encharcamento, déficit de oxigênio e consequentemente um baixo desenvolvimento radicular.
Neste sentido a adição de condicionadores como a casca de arroz carbonizada, é recomendada
por apresentar, entre outras características, uma rápida e eficiente drenagem (PUCHALSKI &
KÄMPF, 2000).
No Brasil, a utilização de substratos para produção comercial de mudas, é empregado o
uso de materiais puros ou em misturas (enriquecidos ou não com nutrientes). Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação da influência de diferentes composições de
substratos a base de turfa e casca de arroz na qualidade da produção de mudas de morangueiro.

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação localizada no Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina – CAV/UDESC, no município
de Lages – SC. Os estolões da cultivar de morangueiro Albion foram coletados em um viveiro
comercial na primeira quinzena de abril de 2018. Após cortado o ligamento dos estolões com
as plantas matrizes, os mesmos eram umedecidos com auxílio de ‘borrifador’ portátil, e
acondicionados em caixas térmicas. Posteriormente eles foram acondicionados em câmara
frigorífica (2°C) até o momento do plantio. Os tratamentos foram constituídos na formulação
de diferentes composições de substrato à base de turfa (T) e casca de arroz (CA): 100% CA;
50% CA + 50% T; 40% CA + 60% T; 60% CA + 40% T e 100% T.
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A propagação foi realizada em bandejas de poliestireno preta, com capacidade de 50
células, com tamanho individual de 53cm³. Após os estolões serem propagados, eles
permaneceram por cerca de um mês em casa de vegetação com sistema de irrigação
automatizada e por controle parcial de temperatura e fotoperiodo. A irrigação diária era
programada das 8:00h às 17:00h, por um ciclo de irrigação de 07 segundos para cada 10 minutos
nos quinze primeiros dias, e de 15 segundos para cada 30 minutos nos quinze últimos dias. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco tratamentos,
quatro repetições, e unidade experimental composta por dez estolões por parcela.
Foram analisadas as variáveis de porcentagem de sobrevivência, diâmetro de coroa do
estolão (mm), altura do estolão (cm), comprimento da maior raiz (cm), número de raízes
emitidas por estolão, número de folhas emitidas por estolão, e foram mensurados a massa fresca
de raiz (g), da coroa (g), da parte aérea (g) e do total da planta (g). Posteriormente os dados
obtidos foram submetidos a análise de variância, e quando significativo, as médias foram
comparadas pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade de erro.

RESULTADOS
Tabela 1. Sobrevivência (S), diâmetro da coroa do estolão mm (DE), altura do estolão (AE),
comprimento da maior raiz (CMR), número de raízes (NR) e número de folhas (NR), na
propagação da cultivar de morangueiro Albion, quando submetida a diferentes substratos.
Lages, CAV/UDESC, 2019.

Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade de erro.

Tabela 2. Massa fresca de raiz (MFR), massa fresca da coroa (MFC), massa fresca da parte
aérea (MFPA) e massa fresca do total planta (MFTP), na propagação da cultivar de
morangueiro Albion, quando submetida a diferentes substratos. Lages, CAV/UDESC, 2019
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Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade de erro.

DISCUSSÃO
Através da análise de variância ficou evidenciado que para porcentagem de
sobrevivência e número de folhas (Tabela 1) não houve interação significativa entre as
diferentes formulações de substrato. Quando se avalia o tratamento 100% casca de arroz
carbonizada, fica evidente que uma maior porosidade do substrato prejudicou o crescimento do
sistema radicular (6,92), ficando cerca de 50% menor que os demais tratamentos e afetando
diretamente seu crescimento. A casca de arroz apresenta baixa retenção de umidade, assim
dificultando o desenvolvimento radicular, conforme Zoreto (2011).
Para as variáveis de comprimento da maior raiz, número de raízes (Tabela 1) e massa
fresca total das raízes (Tabela 2), todos com tratamentos que continham turfa em sua
composição, tiveram melhor relação ao substrato a base de 100% casca de arroz. Segundo
Picolotto et al. (2007) um bom substrato precisa ser adequadamente poroso para conseguir
efetuar trocas gasosas e manter sua atividade microbiana. Visto que a casca de arroz
carbonizada é um material praticamente inerte, houve um excesso de macroporos assim
dificultando a retenção de água, lixiviando nutrientes e diminuindo a atividade microbiana.
Estudos feitos por BELLÉ & KÄMPF (1993) e ROTTA (2008), recomendam uma
proporção de 1:1 (T:CA) para substratos utilizados na propagação de maracujazeiro e amorperfeito, devido ter uma maior taxa de crescimento radicular e parte aérea, e quando é crescente
a adição de casca de arroz, ou seja, maior que 50% pode-se prejudicar o desenvolvimento. É
possível verificar uma perda de 37% de massa fresca da parte aérea para os tratamentos, cuja
proporção de casca de arroz foi igual ou maior que 50% no presente estudo.
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Nenhum tratamento com casca de arroz incrementou a parte aérea, ficando 31% abaixo
da média do tratamento com 100% turfa, e 17% a menos para variável altura do estolão.
Observou-se que tratamento com 100% turfa foi que o melhor se destacou em todas as variáveis
analisadas.
A produção de mudas é diversa mesmo que para mesma cultura, há diferentes tipos de
interação de cultivares com o tipo de substrato utilizado. Desta forma pesquisas como estas são
essenciais para orientar viveiristas e produtores para a melhor composição de substratos que
promovam o melhor desenvolvimento de mudas para uma maior de plantas.

CONCLUSÃO
A variedade Albion destacou-se no substrato com 100% turfa, sendo adequado o uso de
casca de arroz na proporção máxima de 50% em mistura com turfa, proporcionando melhor
aeração e equilíbrio de macroporos e microporos.
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RESUMO
Introdução: A intervenção precoce no processo de reabilitação pós alta hospitalar, oportuniza
diminuição das sequelas motoras e cognitivas, bem como facilita a aquisição de habilidades
para as atividades de vida diária dos pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Método: O presente trabalho é um relato de experiência de atendimento de pacientes
que sofreram AVC e foram encaminhados ao CER a partir de Hospital de Referência da Serra
Catarinense. Resultados: é notório que o apoio integral dos serviços de saúde nos seus diversos
níveis de complexidade, facilita o acesso dos pacientes e contribui para o processo de
reabilitação. A intervenção interdisciplinar a partir de construção do Projeto Terapêutico
Singular (PTS) permite a integralidade da atenção, estabelecimento de objetivos do tratamento
e a aproximação da família e cuidadores junto à rede de saúde. Conclusão: O incentivo dos
serviços de saúde para garantir o encaminhamento precoce dos usuários para o CER, favorece
o processo de reabilitação, o restabelecimento das capacidades funcionais e oportuniza maior
número de pessoas atendidas pelos serviços, bem como fortalece a relação intersetorial dos
níveis de atenção primário, secundário e terciário.
Palavras-chave: Reabilitação; Integralidade; Rede de Saúde.

EARLY INTERVENTION OF POST-DISCHARGE REHABILITATION OF
PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR ACCIDENT

ABSTRACT
Introduction: Early intervention in the rehabilitation process after hospital discharge, provides
a reduction in motor and cognitive sequelae, as well as facilitates the acquisition of skills for
daily life activities of patients affected by accident Cerebral Vascular (CVA). Method: The
present study is a report of the experience of attending patients who suffered STROKE and
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were referred to the CER from the reference Hospital of the Serra Catarinense. Results: It is
notorious that the full support of health services in its various levels of complexity facilitates
patient access and contributes to the rehabilitation process. The interdisciplinary intervention
based on the construction of the Singular Therapeutic Project (PTS) allows the integrality of
care, the establishment of treatment objectives and the approximation of the family and
caregivers with the health network. Conclusion: the incentive of health services to ensure the
early referral of users to the RECS, favors the rehabilitation process, the restoration of
functional capacities and the opportunity for a greater number of people assisted by the services,
as well and strengthens the intersectoral relationship of primary, secondary and tertiary care
levels.
Keywords: rehabilitation; Integrality Health Network.

INTRODUÇÃO
O Acidente Vascular Cerebral (AVC), é ocasionado por um déficit neurológico súbito
causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central e é dividido em dois
subtipos: AVC Isquêmico (AVC-I) e AVC Hemorrágico (AVC-H). O AVC-I ocorre pela
obstrução, formada por coagulo/ateroma ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria
cerebral, o que causa falta de circulação no seu território vascular. O AVC-H, é causado pela
ruptura espontânea de um vaso, com extravasamento de sangue no cérebro, de acordo com
localização do sangramento (GUYTON, 2011).
No último Congresso Iberoamericano de Doenças Cerebrovasculares e no Encontro
Interministerial Latino-americano de AVC, realizado em Gramado/RS, no ano de 2018, o Brasil
em conjunto com os outros 11 países da América Latina, assumiram um compromisso de
reduzir a mortalidade causada pelo AVC e promover o bem-estar das populações até 2030.
O encaminhamento precoce, dos pacientes internados na Unidade de AVC, após a alta
hospitalar, para o Centro Especializado em Reabilitação (CER), contribui no compromisso
firmado na Carta de Gramado, promovendo o acompanhamento longitudinalizado, entre os
serviços de saúde. Isso ocorre através de orientação, supervisão e reavaliação das condições de
autocuidado destes pacientes junto ao processo de reabilitação.
A reabilitação se define como um conjunto de intervenções que auxiliam os sujeitos
com deficiência a readquirirem ou manterem a funcionalidade e a interação com o ambiente de
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maneira eficiente. Visa o aperfeiçoamento das capacidades físicas e intelectuais e adaptações
relevantes ao desempenho da participação do sujeito na comunidade. O processo de reabilitação
inicia-se no contexto hospitalar e continua no ambiente ambulatorial, dessa forma reduz custos,
diminui as sequelas funcionais e melhora a qualidade de vida dos indivíduos (WHO, 2011).
Para que a reabilitação da pessoa com deficiência ocorra de maneira integral, se faz
necessário a abordagem interprofissional e interdisciplinar de profissionais especializados nas
diversas áreas, bem como a participação de familiares e cuidadores no processo do cuidado
(BRASIL, 2011).
Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) fazem parte da Rede de Cuidados
à pessoa com Deficiência e ofertam o serviço qualificado de reabilitação, articulados
transversalmente aos outros pontos da rede, garantem a integralidade da atenção dos usuários
do SUS (BRASIL, 2012). Assim, os pacientes atendidos pelo CER chegam encaminhados pelas
unidades básicas de saúde da Região da Amures ou pelo Hospital de Referência da Serra
Catarinense no atendimento a vítimas de AVC.
A partir das questões colocadas, o objetivo desse relato de experiência é discutir o
encaminhamento precoce após alta hospitalar dos pacientes com AVC e sua contribuição para
reabilitação multiprofissional. Enquanto objetivos específicos, aponta-se: Identificar o número
de pacientes encaminhados pelo Hospital de Referência da Serra Catarinense para o CER II;
Analisar o processo de reabilitação dos pacientes encaminhados pelo Hospital de Referência da
Serra Catarinense para o CER II; Avaliar se o encaminhamento precoce favorece a reabilitação
desses pacientes.

METODOLOGIA
O presente trabalho diz respeito a um relato de experiência, junto ao CER II –
UNIPLAC. Seu objeto de análise é a experiência de atendimento de pacientes acometidos por
AVC que foram encaminhados pelo Hospital de Referência da Serra Catarinense no
atendimento a vítimas de AVC. Procurou-se descrever o número de pacientes atendidos nessa
condição, o processo e os resultados obtidos junto a reabilitação, considerando o atendimento
precoce, realizado imediatamente após a alta hospitalar. Utilizou-se metodologia qualitativa de
Minayo (1999) em que se trabalhou de modo descritivo sobre as informações da experiência de
profissionais da equipe do CER junto a esses pacientes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O paciente internado por AVC tem duas vezes mais chances de óbito, se comparado aos
pacientes internados com outras doenças, como demonstra a Tabela 1 a seguir (DATASUS,
2019). Diante deste cenário, observa-se um movimento do Ministério da Saúde ao oferecer à
população um novo desenho de gestão do SUS, denominado Redes de Atenção em Saúde
(RAS). Em uma pesquisa realizada no Hospital de referência da Serra Catarinense em
tratamento de AVC, intitulada “Sistema informatizado de apoio a implementação da linha
de cuidado ao AVC” (FARIA, MASIERO, 2018), percebeu-se que o paciente com AVC – I
em comparação com o paciente acometido por AVC – H, apresenta uma melhora mais lenta.
Acreditamos que este fato deve ocorrer porque no AVC – H, ocorre a diminuição do edema
cerebral, e no AVC – I, a área de necrose ou área de penumbra já está bem delimitada.
No Hospital de referência da Serra Catarinense, que atende à demanda do Sistema Único
de Saúde (SUS), pactuado com a Rede de Urgência e Emergência (RUE), os índices de
morbidade relacionados ao AVC são altos.
Tabela 1. Índices de pacientes acometidos por AVC, no Hospital de Referência da Serra Catarinense, nos anos de
2015, 2016, 2017 e 2018.

Período
Total de Internações, todas as categorias CID 102
Taxa de Mortalidade, todas as categorias CID 10
Total de pacientes acometidos por AVC – I
Total de pacientes acometidos por AVC – H
Número de Óbitos AVC – I
Número de Óbitos AVC – H
Taxa de Mortalidade, AVC – I e AVC – H

Jan/Dez
2015

Jan/Dez
2016

Jan/Dez
2017

Jan/Dez
2018

7.153
6,35%
200
40
29
09
15,83%

6.615
7,07%
213
43
31
08
15,23%

5.565
7,13%
316
59
40
11
15,50%

5.116
7,47%
368
38
54
06
14,78%

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) DATASUS, 2016/2019.

Na Tabela 2, observa-se que o paciente independentemente do tipo de AVC, chega ao
hospital na mesma condição clínica, se levado em consideração a avaliação da Escala NIHSS
(p=0,212). No entanto apresenta diferença significativa se comparar o tipo de AVC na alta
hospitalar (p=0,027). Ou seja, o paciente acometido por AVC – I, ao receber alta apresenta
déficit menor se comparado ao paciente acometido por AVC – H. Nos primeiros 15 dias pós
alta hospitalar observa-se que o paciente com AVC-H apresenta melhoras do quadro
2

CID 10 é a Classificação Internacional de Doenças, em que cada doença tem um código. Estes códigos são publicados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
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neurológico, apresentando escores de avaliação da Escala NIHSS semelhantes aos escores dos
pacientes com AVC-I (p=0,681).
Tabela 2. Diferença entre a condição e o tipo de AVC, na admissão, alta e na UBS 1ª avaliação.

NIHSS – Admissão
NIHSS – Alta
NIHSS - UBS 1ª Avaliação

AVC-I

AVC-H

Média
(dp)
2,35
(0,981)
1,78
(0,954)
1,55
(0,720)

Média
(dp)
2,60
(1,117)
2,38
(1,347)
1,47
(0,964)

Valor do p
0,212
0,027*
0,681

Fonte: Elaborada pelo autor (FARIA, MASIERO, 2018).

É nesta lógica, que a Rede de Urgência e Emergência (RUE), pactuada com a Comissão
Intergestores Regional (CIR), deliberou que os pacientes acometidos por AVC, internados na
Unidade de AVC, do Hospital de Referência da Serra Catarinense, ao receber alta hospitalar
tenham acesso a três vagas preferenciais por mês, no CER II, pois acredita-se que o início
precoce da reabilitação, amplia as chances de reabilitação.
Para o paciente ter acesso a essas vagas, deve passar pela triagem realizada pela equipe
multiprofissional que acompanha o mesmo durante todo internamento e cadastrar o paciente no
Sistema de Regulação (SISREG). Com seu cadastro efetuado, o regulador, abre agenda para o
CER. Já foram realizados 39 encaminhamentos preferenciais, sendo 24 pacientes em 2018, (de
abril a dezembro) e 15 pacientes em 2019 (janeiro a maio). Para que os usuários sejam atendidos
de maneira integral, não deve haver hierarquia entre os serviços. Essa intersetorialidade é
fundamental junto ao reconhecimento de limites de conhecimentos e tecnologias empregadas
por diferentes profissionais e serviços. Isso vai ao encontro de um compromisso radical e ético
com o sujeito singular (BRASIL, 2004).
Esse atendimento precoce parece favorecer a Reabilitação, pois quanto mais rápido o
paciente tem acesso ao CER, maior são suas chances de retornar as suas atividades de vida
diária ou ter melhora significativa de seus déficits, sejam eles físicos ou cognitivos. Essa
hipótese se justifica em função da resposta a reabilitação ser mediada por processos
relacionados à neuroplasticidade (HAASE; LACERDA, 2004).
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Os serviços de reabilitação garantem o diagnóstico e avaliação funcional da
deficiência, orientam cuidadores e familiares para auxiliarem no processo de reabilitação,
orientam aspectos referentes a adaptação do ambiente e da rotina para ampliar a autonomia;
atendimento em reabilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação e manutenção de
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção; atendimento individual ou em grupo;
promover articulação com os outros pontos de atenção; participar em parceria com as
instituições de ensino e pesquisa, estudos na área da deficiência; buscar articulação de serviços
de proteção social, educação, esporte, entre outros, com objetivo de ampliar a inclusão e
qualidade de vida das pessoas com deficiência (BRASL, 2012).
A abordagem de trabalho do CER, prevê o estabelecimento de objetivos junto às
necessidades singulares e ao impacto da deficiência sobre a funcionalidade, por meio do Projeto
Terapêutico Singular (PTS) (BRASIL, 2012). Pinto, et al. (2011) destacam que a dimensão
singular é a essência do PTS, em que está implicada uma concepção de ser humano fundamental
na definição das ações de saúde para alcançar os objetivos visados.
A Política Nacional de Humanização (PNH) que alicerça o PTS junto a clínica ampliada,
prevê a participação efetiva de usuários e familiares na sua elaboração, apoiada nos valores de
autonomia e protagonismo dos sujeitos, junto a corresponsabilidade entre eles e equipe de
saúde, bem como construção de vínculos solidários e participação coletiva no processo de
gestão (BRASIL, 2004).
Acreditamos que o acesso precoce ao CER, pós alta hospitalar, faz toda a diferença na
Reabilitação do paciente com AVC. Inclusive no encontro organizado pela equipe do
REHABILITAR/UFSC, durante a 80ª Semana Brasileira de Enfermagem, em maio/2019, ficou
clara a intenção de outros Centros de Reabilitação de Santa Catarina, de seguirem a mesma
conduta. Junto a isso, percebemos que o paciente agudo, independentemente do tipo de AVC,
recebe alta do CER de forma mais rápida, o que possibilita atender outros pacientes, também
de forma mais oportuna.

CONCLUSÃO
O incentivo dos serviços de saúde para garantir o encaminhamento precoce dos
usuários para o CER, favorece o processo de reabilitação, o restabelecimento das capacidades
funcionais e oportuniza maior número de pessoas atendidas pelos serviços, bem como fortalece
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a relação intersetorial dos níveis de atenção primário, secundário e terciário. Para confirmar
essa perspectiva, apontada a partir de dados empíricos, sugere-se a realização de pesquisa que
sistematize o processo de reabilitação de pacientes acometidos por AVC com atendimento
precoce em comparação com os demais pacientes.
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RESUMO
As metodologias ativas de aprendizado, no cenário de Farmácia Escola, são propostas
pedagógicas estratégicas para a formação de profissionais em base humanista, crítica e
reflexiva. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e aceitação de metodologias ativas
no processo de ensino e aprendizagem de estagiários em farmacotécnica homeopática. O plano
de estágio foi preparado a partir da associação metodológica aos níveis dos objetivos propostos
pela Taxonomia de Bloom. Avaliou-se o percentual de respostas adequadas sobre teoria da
homeopatia e boas práticas de manipulação com o uso da plataforma Moddle. As metodologias
utilizadas neste estudo foram sala de aula invertida, compreensão oral, confecção de diagrama,
jogo, procedimento operacional padrão e avaliação aos pares. A satisfação dos acadêmicos em
participar do estágio foi avaliada com o programa Socrative. As respostas adequadas às
questões teóricas na plataforma on line foram 46% em primeira tentativa e 91% em segunda
tentativa. As técnicas utilizadas contribuíram para o nível satisfatório de conhecimento,
compreensão, aplicação e análise em farmacotécnica homeopática. As habilidades de preparo
das formas farmacêuticas (FF) derivadas foram melhores na escala centesimal do que na
decimal. As competências socio afetivas foram satisfatórias e a avaliação aos pares foi efetiva
para sanar dúvidas e aprimorar o trabalho. O plano de estágio contribuiu para estimular o
interesse dos acadêmicos e alcançar níveis satisfatórios de aprendizado.
Palavras-chave: Taxonomia de Bloom, Competências, Farmácia Escola.

METHODOLOGIES ACTIVE IN HOMEOPATHIC PHARMACOTECHNICS

ABSTRACT
The active learning methodologies, in the School Pharmacy scenario, are strategic pedagogical
proposals for the training of professionals on a humanistic, critical and reflexive basis. This
study aimed to evaluate the efficacy and acceptance of active methodologies in the teaching
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and learning process of trainees in homeopathic pharmacotechnics. The apprenticeship plan
plan was prepared from the methodological association to the levels of objectives proposed by
Bloom's Taxonomy. The percentage of adequate responses on homeopathy theory and good
manipulation practices were evaluated using the Moddle platform. The methodologies used in
this study were inverted classroom, listening comprehension, games, standard operating
procedure and peer review. The satisfaction of the academics in participating in the internship
was evaluated with the Socrative program. Appropriate answers to the theoretical questions in
the online platform were 46% in the first attempt and 91% in the second attempt. The techniques
used contributed to the satisfactory level of knowledge, understanding, application and analysis
in homeopathic pharmacotechnics. The skills of preparation of derived pharmaceutical forms
were better in the centesimal scale, than in the decimal. The socio-affective competences were
satisfactory and the peer evaluation was effective to resolve doubts and improve the work. The
apprenticeship plan has helped to stimulate the interest of academics and achieve satisfactory
levels of learning.
Keywords: Bloom's Taxonomy, Competencies, Pharmacy School.

INTRODUÇÃO
A atuação como farmacêutico em homeopatia prevê estágio em manipulação de
medicamentos e é preciso que se atenda as resoluções vigentes do Conselho Federal de
Farmácia (BRASIL, 2013). O preparo dos medicamentos homeopáticos no Brasil é realizado
com base na Farmacopeia Homeopática Brasileira e nas Boas Práticas de Manipulação
(BRASIL, 2007, BRASIL, 2011).
A formação acadêmica com a utilização de metodologias ativas tem colaborado no
protagonismo dos acadêmicos ao propor atividades que contribuem para desenvolver os
objetivos da aprendizagem de competências (LIMBERGER, 2013).
A Taxonomia de Bloom é um dos instrumentos que fundamenta o desenvolvimento de
competências e tem por finalidade sustentar a identificação e a declaração dos objetivos ligados
ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor (BLOOM et al., 1977). O domínio
cognitivo está relacionado a aprender, dominar um conhecimento e agrupado em seis
categorias, do mais simples ao mais complexo, em relação ao conhecimento; compreensão;
aplicação; análise; síntese e avaliação (FERRAZ; BELHOT, 2010). Ao domínio afetivo estão
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relacionados os sentimentos e posturas e no psicomotor estão relacionados às habilidades físicas
específicas (BLOOM et al., 1977).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia e aceitação de metodologias ativas no
processo de ensino-aprendizagem de estagiários em farmacotécnica homeopática.

METODOLOGIA
O estágio ocorreu em Farmácia Escola universitária, com carga horária de 12 horas, em
quatro equipes, com participação de 11 acadêmicos do curso de Farmácia, que ainda não haviam
realizado a matéria de farmacotécnica homeopática, divididos em quatro equipes. O estudo foi
submetido à análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
UNIARP, Protocolo CAAE:92206918.1.000.5593. Os conteúdos abordados foram a história,
princípios e fundamentos da homeopatia, processo saúde e doença, legislação de boas práticas
de manipulação, responsabilidade técnica de farmácia homeopática e FF derivadas de drogas
solúveis pelo método hahnemanniano, escala centesimal (CH) e decimal (DH).
O plano de estágio foi preparado a partir da Taxonomia de Bloom e com o uso de
metodologias ativas. Para desenvolver o domínio cognitivo foi utilizado a técnica de sala de
aula invertida com apoio da plataforma Moodle, com duas tentativas de respostas para cinco
questões: (1) sobre princípios homeopáticos, (2) adequação da sala de manipulação, (3) recursos
humanos, (4) infraestrutura física mínima e (5) infinitesimalidade dos preparados. Foi realizada
a avaliação da compreensão oral do preparo de FF a partir de drogas solúveis, método
hahnemanniano, seguida da produção de um diagrama de preparo baseado em prescrição
recebida e a manipulação. A descrição de preparo das FF derivadas foi analisada por meio de
jogos, seguida de avaliação aos pares. A síntese do assunto foi realizada com a apresentação
de um Procedimento Operacional Padrão (POP). A avaliação do domínio psicomotor foi
observacional da manipulação de uma forma farmacêutica homeopática, em relação à escolha
do material necessário, cálculos, medidas centesimal e decimal, sucção, embalagem e
rotulagem; com apenas uma tentativa para execução. A avaliação socio afetiva foi relacionada
a pontualidade e assiduidade, comprometimento e participação, comunicação, aprendizagem
colaborativa, postura ética e valores.
As análises realizadas foram qualitativas em relação às atividades propostas de
avaliação cognitiva, habilidades e socio afetiva, de modo que cada acadêmico foi considerado
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satisfatório (S) quando o objetivo da atividade era atingido e precisa melhorar (PM), quando o
objetivo não era atingido. Na avaliação cognitiva foi possível oferecer duas tentativas de acerto,
exceto na etapa de “síntese” e “avaliação aos pares”. Depois da realização do estágio, os
acadêmicos responderam a seis perguntas disponibilizadas no site Socrative sobre a percepção
individual da adequação do estágio e aproveitamento.

RESULTADOS

Tentativas
Primeira
Segunda
Todas
Mediana
0

Figura 2. Porcentagem do índice de
facilidade de resposta, na plataforma
Moodle de cinco questões relativas à
farmacotécnica homeopatia.
Porcentagem (%)

Figura 1. Porcentagem de acertos em
respostas na plataforma Moodle de cinco
questões relativas à história, processo saúdedoença em homeopatia e legislação de boas
práticas de manipulação.
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Tabela 1. Avaliação cognitiva com objetivos definidos pela Taxonomia de Bloom, em estágio
de farmacotécnica homeopática em Farmácia Escola, Caçador, SC, 2018
Avaliação
Conhecimento Compreensão Aplicação
Análise Síntese
aos pares
Acadêmico
Tentativas de acertos
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2 ª 1ª
2 ª Única Única
1
S
PM
S
S
2
S
PM
S
S
3
S
PM
S
S
4
S
S
S
5
S
S
PM
S
6
S
S
PM
S
7
S
S
S
8
S
S
S
9
S
S
S
10
S
S
S
11
S
PM
S
PM
S
S: satisfatório; PM: Precisa melhorar; ( ): não entregue; - não necessária.

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
PM
S
S
PM
( )
( )

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Tabela 2. Avaliação psicomotor com objetivos definidos pela Taxonomia de Bloom, em estágio
de farmacotécnica homeopática em Farmácia Escola, Caçador, SC, 2018
Acadêmico Escolha Cálculos Medidas Medidas Sucção Embalagens Rotulagem
material
1:100
10:100
1
S
S
2
S
S
3
S
S
4
S
S
5
S
S
6
PM
S
7
S
S
8
S
S
9
S
S
10
S
S
11
S
S
Obs. S:satisfatrio; PM: precisa melhorar

S
S
S
S
S
PM
PM
PM
PM
S
PM

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
S
S
PM
PM

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
PM
S
S
PM
S
S

PM
PM
S
S
S
PM
PM
S
S
PM
PM

Figura 3. Avaliação de satisfação dos acadêmicos com a realização do estágio de manipulação
em farmacotécnica homeopática, em Farmácia Escola, Caçador, SC, 2018.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

A: Qual sua impressão sobre adequação do conteúdo teórico e prático para a prática da manipulação homeopática?; B: Qual o
seu grau de familiaridade com o conteúdo e tarefas da avaliação?; C: Qual o grau de dificuldade em realizar as atividades?; D:
Qual foi o grau de segurança/confiança para realizar as atividades propostas?; E: Qual o benefício/impacto sobre o seu
aprendizado após essa avaliação?; F: Qual o seu grau de satisfação em ter participado dessa experiência?

DISCUSSÃO
As cinco questões disponibilizadas na plataforma Moodle, foram respondidas com
percentual de acertos na primeira tentativa de 46% e 91%, na segunda tentativa (Figura 1). O
ambiente virtual funcionou como ferramenta de apoio instrucional conforme previsto por Brito
et al., 2013). Na primeira tentativa de resposta (Figura 2), a questão 4 foi a questão com mais
acertos e abordou a infraestrutura física mínima para o preparo de homeopatias, e a questão de
maior dificuldade foi a questão 2, sobre adequação da sala de manipulação (BRASIL, 2007).
Os assuntos teóricos propostos foram retomados e discutidos com a metodologia ativa de sala
de aula invertida.
Os resultados da avaliação cognitiva dos acadêmicos (conhecimento, compreensão,
aplicação, análise, síntese e avaliação) podem ser observados na Tabela 1. A etapa de
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compreensão oral do preparo das FF foi atingida por 67% dos acadêmicos na primeira tentativa
com elucidação das dúvidas após discussão com o facilitador. Na aplicação dos conhecimentos
com a diagramação da técnica de preparo de homeopatias, 78% dos acadêmicos obtiveram
desempenho satisfatório na primeira tentativa e, os demais, na segunda. O observou-se a próatividade dos academicos, por meio do comprometimento dos educandos no processo
educacional, caracteristica prevista no uso de metodologais ativas (LIMA, 2016).
Os acadêmicos demonstraram dificuldade de realizar a etapa análise e
jogo. Na etapa de síntese, observou-se que 63% dos acadêmicos obtiveram

precisaram repetir o

desempenho satisfatório na primeira e única

tentativa, e os outros 18% não entregaram o POP.

Na fase da avaliação do dominio psicomotor dos academicos (Tabela 2), foi observada
a maior dificuldade na realização da medida de proporção decimal e apenas 22% dos
acadêmicos realizaram de maneira satisfatória. Em relação a escolha do material, a medida
centesimal, a embalagem e a rotulagem, houve 88%, 55%, 77%, 55% de resultados satisfatórios
na execução das atividades. Nos cálculos e na prática de sucções 100% dos acadêmicos
conseguiram realizar de forma satisfatória, sem dificuldades.
Observou-se que os todos os acadêmicos apresentaram desempenho satisfatório na
avaliação do domínio socio afetivo. Mesmo em momentos de cansaço, os acadêmicos não
perderam a postura diante do comprometimento, participação, comunicação, aprendizagem
colaborativa, postura, ética e valores. No momento das avaliações aos pares percebeu-se a
interação entre os acadêmicos para sanar dúvidas, e aprimorar o trabalho desenvolvido. Posturas
estas também observadas por Limberger (2013).
Em relação à satisfação dos acadêmicos com a participação no estágio de manipulação
em farmacotécnica homeopática, perguntou-se sobre a percepção de adequação do conteúdo
teórico, sendo que 20% responderam que foi razoável, adequada (40%) a muito adequada (40%)
(Figura 3A).
Apenas 20% dos acadêmicos estavam pouco familiarizados com o conteúdo e tarefas
da avaliação (Figura 3B), e o grau de dificuldade que tiveram em realizar as atividades foi 20%
tanto para razoável, quanto para muito fácil e 60% responderam fácil (Figura 3C).
O grau de segurança observado na realização das atividades proposta foi 40%
razoavelmente seguros e 60% seguros (Figura 3D). O benefício da atividade considerado
razoável por 20% deles, também na mesma proporção relataram impacto alto e 60% muito alto
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(Figura 3E). Todos os acadêmicos relataram estar muito satisfeitos em participar da experiência
(Figura 3F).

CONCLUSÃO
A associação de atividades metodológicas ativas aos níveis dos objetivos propostos pela
Taxonomia de Bloom foram efetivos no desenvolvimento das competências dos acadêmicos.
Os acadêmicos se sentiram muito satisfeitos em participar do estágio de manipulação
em farmacotécnica homeopática em Farmácia Escola e consideraram que houve impacto sobre
o seu aprendizado.
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RESUMO
A aprendizagem de disciplinas como a química, na maioria das vezes, é vista pela maioria dos
estudantes como apavorante e de difícil compreensão. Cabe ao professor ser o instrumento e a
ponte entre o gostar e o entender. Para facilitar o ensino de conteúdos e torná-los mais atrativos
aos estudantes, os jogos são exemplos de estratégias aplicadas no ensino da química que
garantem o aprendizado com interesse. Esse trabalho tem por objetivo utilizar o dominó como
estratégia de ensino na nomenclatura de ácidos para o ensino médio. Os professores como
incentivadores do processo educacional, devem cada vez mais buscar alternativas de ensino
visando não somente os conteúdos programáticos da química, mas também fazer com que os
estudantes elaborem o senso crítico e exercitem o pensamento. Após utilizada a prática com
acadêmicos do curso de licenciatura em química como um teste, pode-se perceber que o lúdico
facilita a fixação e memorização do conteúdo, tornando a disciplina mais divertida e atraente.
Palavras-chave: Estratégias didáticas, diversão, aprendizagem

THE USE OF DOMINO APPLIED TO EDUCATION OF CHEMISTRY IN MIDDLE
SCHOOL: ACID NOMENCLATURE

ABSTRACT
The learning of subjects such as chemistry, most of the time, is seen by most students as
frightening and difficult to understand. It is up to the teacher to be the instrument and a bridge
between liking and understanding. For the teaching of raw materials and the most attractive
titles to students, games are examples of non-university strategies that ensure learning with
interest. This is the name of an advanced teaching program for teaching nomenclature for high
school. Teachers as an incentive for educational processes are increasingly diverting, they are
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looking for teaching alternatives, they are no longer the chemistry program assistants, but they
also cause students to develop critical thinking and exercise thinking. After class with
undergraduate chemistry courses as a test, one can see that playfulness facilitates the recording
and memorization of content, making it a more fun and engaging discipline. Using games for
learning makes teaching more accessible and enjoyable for middle school students
Keywords: Didactic strategies, fun, learning

INTRODUÇÃO
A capacidade da aprendizagem é natural do ser humano e de outras espécies de animais,
ela está ligada ao saber, que pode ser definido como a forma de conhecimento sobre algo que
envolve o aprender. Está ligada também ao desenvolvimento mental e corporal, e é por meio
dela que se cria uma massa crítica de informações que propicia o desenvolvimento de uma
estrutura de pensamento do indivíduo (SOARES, 2004). Outra maneira de construir a
aprendizagem vem do interesse e de curiosidade. Piaget (1972), diz que o interesse e a
curiosidade fazem parte da aprendizagem, por meio de estruturas de assimilação e de
acomodação, ou seja, o interesse procede da assimilação. Por muitas vezes as aulas expositivas
“tradicionais” não geram o interesse e consequentemente há uma dificuldade de assimilação.
Por outro lado, Cousinet (1974), afirma que só existe a aprendizagem se o indivíduo conhecer
a finalidade. Pode-se dizer, que as escolas enquanto instituição despertam interesses artificiais.
Um exemplo disso, são as notas, que podem vir a deformar as atividades dos outros alunos,
direcionando suas preocupações pela aprovação e não pelo saber propriamente dito (SOARES,
2004). Obviamente, que não pode haver uma liberdade total, porém se houver o interesse, a
aprendizagem vem naturalmente.
Durante muito tempo, acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela repetição e que os
estudantes que não aprendiam eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso. Hoje, o
insucesso dos estudantes também é considerado consequência do trabalho do professor
(CUNHA, 2012). O professor deve ser um elemento facilitador de aprendizagem dentro da sala
de aula. E para isso ele pode utilizar de métodos, como atividades didáticas e jogos.
Atividades como jogos e ou brincadeiras podem ser apresentados como obstáculos e
desafios a serem vencidos, fazendo com que o indivíduo atue em sua realidade o que envolve
o interesse e o despertar pelo conteúdo (SOARES, 2004).
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Diante do exposto acima, que este trabalho visa apresentar o uso do jogo de dominó para
ensinar estudantes de ensino médio a nomear ácidos de uma maneira mais lúdica e criativa,
facilitando o ensino-apendizagem.

METODOLOGIA
Para a realização do trabalho, primeiramente foi identificado as subdivisões dos ácidos.
Na qual se classificam em : hidrácidos e oxiácidos, no que resulta em compostos que
apresentam ou não oxigênio. Essa divisão possui uma variação de nomenclatura.
Foram selecionados quatorze ácidos para fazer parte dos jogos, em um lado do dominó
colocou-se sua fórmula molecular e do outro lado a nomenclatura de um respectivo ácido. Os
materiais usados para a confecção do jogo dominó foram apenas folhas A4 e plástico, usado
para plastificar e apresentar uma durabilidade deste material.
O objetivo do jogo é colocar todas as suas pedras na mesa antes do seu adversário,
podendo ser jogado em rodadas ou somente uma partida. Esta confecção foi feita apenas para
jogar em dupla, ou seja, apenas dois jogadores. Cada jogador recebe sete pedras, não deixando
nada no “dorme” para serem compradas. O jogador que começa a partida leva vantagem. Este
é um conceito importante para a estratégia do dominó, pois o jogador que começa,
normalmente, é o que leva a vantagem durante a partida. Cada jogador, no seu turno, deve
colocar uma das suas pedras em uma das duas extremidades abertas, de forma que a fórmula
molecular de um dos lados coincida com a nomenclatura da extremidade onde está sendo
colocada. Quando o jogador coloca sua pedra sobre a mesa, seu turno se acaba e passa-se ao
seguinte jogador. Se um jogador não puder jogar, passará o turno ao seguinte jogador. A
partida continua com os jogadores colocando suas pedras sobre a mesa até que o primeiro a
descartar todas as suas pedras ganhe. Há uma sequência a ser seguida, por esse motivo nunca
haverá empate. Essa confecção pode ser adaptada para que um número maior de pessoas possa
participar do jogo, dependendo da necessidade do profissional que está aplicando o jogo. A
importância de jogos e brincadeiras na construção do conhecimento é indiscutível. E a ideia
de confeccionar os jogos , surgiu da deficiência de trabalhos na área.
O jogo foi aplicado com acadêmicos do curso de licenciatura em química. A idade dos
jogadores variou de 18 a 40 anos. Jogaram 15 pessoas de ambos os sexos. Para a avaliação do
método foi observado a reação e desenvolvimento dos jogadores durante as partidas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após aplicado em sala de aula o jogo de dominó, foi possível observar a interação entre
as pessoas e uma certa competição saudável. Averiguou-se também uma relevância sobre o
tema por parte dos jogadores e pela metodologia diferenciada. De acordo com Silva Júnior
et al., (2016) há urgente necessidade de alterar a metodologia praticada atualmente no ensino
de química e relacioná-lo a vivência dos alunos. Bruning e Sá (2013) também afirmam que
utilizar exemplos do cotidiano dos alunos faria a articulação do conteúdo à vida , facilitando
o entendimento dos conteúdos.
Conceitos relacionados a ácidos são fundamentais para a formação dos conceitos de
Química, já que em nosso próprio organismo ocorrem diversas reações de ácidos e bases com
o objetivo de manter o equilíbrio. Além disso, estão presentes em materiais utilizados em
nosso dia a dia, tais como alimentos, medicamentos, produtos de limpeza, entre outros
(BRUNING & SÁ, 2013).
Uma ferramenta indispensável no ensino de química, e que se mostra facilitadora da
aprendizagem, é a experimentação, pela sua capacidade de expor na prática o conhecimento
teórico trabalhado em sala de aula (SILVA JÚNIOR et al., 2016)
Bruning e Sá (2013) demonstraram que trabalhar com os alunos por meio de atividades
experimentais investigativas, dando-lhes a oportunidade de desmitificar a química, deixou
transparecer maior participação e facilidade em aprender por meio da oralidade envolvida nas
atividades. A intervenção do professor e seu papel investigativo tiveram papel fundamental na
construção do conhecimento.
O jogo de dominó pode ser utilizado em turmas de ensino médio para fomentar o
aprendizado de temas que envolvem a química, podendo ser modelado e utilizado para o ensino
de outros conteúdos além de ácidos. Os professores como incentivadores do processo
educacional, devem buscar alternativas de ensino visando não somente os conteúdos
programáticos da química, mas também fazer com que os estudantes elaborem o senso crítico
e exercitem o pensamento.
Quando aplicado com os acadêmicos de química , se percebeu que houve interesse pelo
jogo e que a memorização do tema se tornou mais divertida e mais fácil.
Levar o lúdico para sala de aula faz com que os estudantes aprendam brincando. Freinet
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(1979) propõe os jogos como atividades fundamentais, pois são partes naturais no processo de
aprendizagem. É nesse contexto que o jogo didático, ganha espaço como instrumento
motivador para a aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida que propõe estímulo ao
interesse do estudante. (CUNHA, 2012). Cravieiro et al.,1993, publicaram um dos primeiros
trabalhos com proposta de jogos no ensino da química. O jogo era basicamente em um
tabuleiro, denominado palpite inteligente, composto por perguntas e respostas.
Santos e Michel (2009), em seu trabalho trazem um novo olhar no ensino da química,
e apresentam um jogo de baralho baseado nas regras da Sueca que tem por objetivo trabalhar
as relações entre estrutura e força de ácidos de Arrhenius por meio da constante de ionização,
o jogo foi intitulado “Suequimica”. Serrão et al.,(2014) utilizaram jogos da memória aplicados
ao 9° ano do ensino fundamental , com o tema de identificação de placas de frascos de produtos
químicos perigosos, como ácidos por exemplo.

CONCLUSÃO
A utilização de atividades práticas no ambiente escolar é uma forma de proporcionar
ao aluno uma participação mais ativa das aulas. Os jogos favorecem um aprendizado mais
significativo e o desenvolvimento de competências e habilidades pelos estudantes,
transformando a sala de aula em um espaço de investigação e busca pelo conhecimento.
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RESUMO
A aquicultura constitui um dos setores de alta relevância na cadeia produtiva alimentícia, sendo
o cultivo de tilápia (Oreochromis niloticus) um dos principais pilares da atividade, apresentando
contribuição ativa na economia nacional e internacional. A presença de sabor e aroma
desagradáveis nos peixes (off-flavor), popularmente chamado de ‘’gosto de barro’’ ou ‘’gosto
de lama’’, é um fenômeno que vem ganhando maior atenção entre os produtores e comerciantes,
tendo em vista que este desagrada o consumidor final, gerando com isso prejuízos na cadeia de
produção do pescado. O off-flavor, é formado por microorganismos, presentes na água dos
criatórios, produtores dos compostos geosmina (GEO) e 2-metilisoborneol (MIB), principais
responsáveis pelo fenômeno. Por outro lado, são conhecidas e aplicadas técnicas de manejo
para controle da alteração, sendo elas: 1. Análise sensorial dos pescados, utilizadas para
identificar a alteração. 2. Remoção a posteriori do off-flavor (defumação). 3. Eliminação do offflavor no momento de chegada no frigorífico (depuração). Sendo a última o principal método
de controle.
Palavras-chave: Off-flavor, Tilápia, Geosmina, Depuração, MIB.

OFF-FLAVOR IN NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)

ABSTRACT
Aquaculture is one of the main ingredients in the production chain, with tilapia (Oreochromis
niloticus) being one of the main pillars of the activity, presenting an active contribution in the
national and international economy. The presence of unpleasant flavor and smell in fishes (offflavor), popularly known as "clay flavor'' or ''mud flavor'', is a phenomenon that has been
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gaining more awareness among producers and traders, considering that it displeased the final
consumer, resulting in losses in the fish production chain. The off-flavor is formed by
microorganisms, present in the water of the breeders, producers of the geosmin (GEO) and 2methylisoborneol (MIB) compounds, mainly responsible for this phenomenon. On the other
hand, there are well known and applied handling techniques to control the change, such as: 1.
Sensorial analysis of the fish, used to identify an alteration. 2. Off-flavor posterior removal
(curing) . 3. Elimination of the off-flavor at the time the product arrives in the refrigerator
(depuration). The latter being the main method of control.
Key Words: Off-flavor, Tilapia, Geosmin, Depuration, MIB.

INTRODUÇÃO
De acordo com a ABP (2019) o Brasil foi responsável pela produção de 400.280
toneladas de Tilápia em 2018, apresentando crescimento expressivo de 11,9% em relação ao
ano anterior (357.639 t), com esse desempenho a espécie atinge a marca de 55,4% da produção
total de peixes de cultivo (era de 51,7% em 2017), levando o Brasil a se manter na 4ª posição
no ranking mundial de produção de Tilápia, sendo o PR, SP, SC, MG e BA os principais
produtores nacionais. Segundo Trombeta, Bueno e Mattos (2016) a carne de pescado, por
apresentar altos índices de proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais, além de baixos níveis
de gordura e elevados teores de Ômega-3, se mostra como uma opção viável e bem aceita,
atendendo tanto às demandas modernas de alimentação saudável quanto as de produção
exigidas pelo mercado consumidor. A presença de sabores indesejáveis no pescado, também
conhecido como off-flavor, atualmente vem ganhando maior visibilidade no Brasil, país que até
pouco tempo atrás não tinha a qualidade do peixe como uma variável importante no sistema de
produção (DUARTE, 2017).

OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo relatar a relevância do off-flavor na aquicultura,
bem como a caracterização da alteração, principais mecanismos de formação, técnicas de
detecção e controle e meios para remoção do dito “gosto de terra” dos pescados.
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METODOLOGIA
O trabalho desenvolvido baseou-se nos preceitos do estudo exploratório, este realizado
por meio de pesquisa bibliográfica, desenvolvida através de material já elaborado, constituído
por um livro, quatro artigos científicos, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado e
um trabalho de conclusão de curso. Os conteúdos utilizados datam de 2012 a 2019, encontrados
através das plataformas Scielo, LILACS e pesquisas online em navegadores de busca. Para
seleção das fontes utilizou-se como critério de inclusão bibliografias que abordassem o offflavor como temática principal. A análise dos dados deu-se através da leitura analítica do
material selecionado com o objetivo de sumariar e ordenar as informações contidas nas fontes
utilizadas. As categorias resultantes da etapa anterior foram discutidas e analisadas a partir do
referencial teórico da temática em questão para elaboração da revisão.

OFF-FLAVOR
O off-flavor é caracterizado pela presença de sabor e aroma desagradáveis nos peixes,
sendo esse fenômeno decorrente da absorção tecidual por difusão de compostos produzidos por
microorganismos presentes na água, tendo sua produção associada à fatores climáticos,
sanitários e de manejo (SILVA, 2018). Segundo Duarte (2017) o off-flavor é popularmente
citado como gosto de “algas”, “barro”, “mofo”, “formol”, “esgoto”, entre outros, nos peixes.
Rebouças et al. (2017) apontam que embora essas alterações palato-aromáticas não apresentem
propriedades mutagênicas, citotóxicas, tal como efeitos negativos ou nocivos à saúde, o offflavor está relacionado com a má aceitação ou rejeição de produtos pelo consumidor, sendo
responsável por perdas econômicas que alcançam cifras milionárias por todo o mundo. Os
mesmos autores evidenciam que os problemas envolvendo o off-flavor geralmente vêm à tona
a partir de reclamações dos consumidores, gerando prejuízos econômicos imediatos e a longo
prazo, tal como a perda da confiança do mercado consumidor no produto.

Mecanismo de formação do off-flavor
A geosmina (GEO) e o 2-Metilisoborneol (MIB) são compostos produzidos
principalmente por cianobactérias actinomicetos presentes na água, principais responsáveis,
respectivamente, pelo cheiro de terra e mofo na água, sendo que a presença desses compostos
orgânicos, deve-se principalmente à elevadas populações desses microorganismos, presentes
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em mananciais com altos e desequilibrados níveis de nutrientes, fundamentalmente resultantes
de eutrofização provocada, principalmente, por eventos climáticos como falta de chuva e calor,
poluição excessiva, mau manejo nutricional, entre outros fatores (SILVA, 2018). As
cianobactérias e actinomicetos encontram-se normalmente presentes, em baixa concentração,
em qualquer corpo de água doce, onde predominam as algas verdes (BARBOSA, 2015).
Gonzaga (2015) destaca algumas causas relacionadas ao desenvolvimento excessivo desses
organismos predispondo a formação de GEO e MIB, como a relação nitrogênio-fósforo,
resultante da excessiva quantidade de fósforo em relação ao nitrogênio na água de cultivo, o
que decorre, entre outras razões, da elevada taxa alimentar; longos períodos de luz solar
associada à altas temperaturas e períodos de secas e ventos; alta densidade de animais nos
cultivos, a escassa renovação de água e a eliminação dos predadores naturais de cianobactérias,
como por exemplo alguns rotíferos e microcrustáceos, decorrente do uso indevido de inseticidas
(antiparasitários) e outros agrotóxicos. Relata Duarte (2017) que entre os principais gêneros de
Cianobactérias destacam-se Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Planktothrix e
Oscilatoria;

entre

os

Actinomicetos

destacam-se

Actinoplanes,

Micromonospora,

Rhodococcus, Streptomyces, Thermoactinomyc e Nodularia.

Técnicas de eliminação de off-flavor

A. Depuração
Segundo Barbosa (2015) a depuração é uma das técnicas mais aplicadas na aquicultura
para a eliminação e prevenção de off-flavor nos pescados, método que consiste em um manejo
pré-abate onde os pescados passam um período de tempo em sistemas de água corrente
associado a regime de restrição alimentar. Rebouças et al. (2017) complementam citando que a
remoção de off-flavor na depuração se mostra associada a fatores como espécie, tendo em vista
que peixes com maior teor de gordura tendem a absorver maiores quantidades de GEO e MIB,
pelo fato destes serem apolares. Barbosa (2015) também relata que a depuração nos músculos
se mostra mais lenta do que em outros órgãos contaminados, este ainda comenta que a técnica,
além de ser adotada para minimizar problemas com contaminação microbiana e off-flavor é um
processo simples que pode ser conduzido por produtores, para sentido de aumentar a qualidade
e seguridade do produto final.
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B. Defumação
Outra maneira para minimizar gostos indesejáveis em peixes é a defumação, técnica
descrita por Cardoso et al. (2012), como um processo que consiste em expor o pescado a vapor,
em ambiente fechado para uma moderada desidratação e impregnação da fumaça produzida por
madeiras ou compostos aromáticos no pescado, reduzindo com isso o off-flavor e conferindo
também maior tempo de armazenamento do produto final (shelf life).

Análise sensorial do Pescado:
A ocorrência e duração do off-flavor nos pescados presentes nos tanques é um processo
de difícil previsão. A análise sensorial dos pescados consiste na prática de controle e detecção
mais comum entre os produtores, caracterizada pela coleta de 2 ou 3 peixes por tanque, seguida
de avaliação do aspecto geral (olho e guelras), textura, sabor, odor e cor de partes específicas
como carne, pele e guelras, sendo que a análise também é utilizada como principal parâmetro
para avaliação do produto final, tendo esta que ser realizada por degustadores selecionados e
treinados (REBOUÇAS et al., 2017).

RESULTADOS
Os relatos de Silva (2018), Duarte (2017) e Rebouças et al. (2017) caracterizaram o offflavor como uma alteração palato-aromática na carne dos pescados, que vem ganhando maior
atenção e relevância devido aos grandes prejuízos, decorrentes da baixa aceitação dos produtos,
gerados para aquicultura. Barbosa (2015) e Gonzaga (2015) apontaram o excesso de
microorganismos produtores de GEO e MIB na água dos criatórios como principal mecanismo
de formação do off-flavor. A depuração foi descrita por Barbosa (2015) como uma das técnicas
mais utilizadas nos dias de hoje para a eliminação e prevenção de off-flavor nos pescados,
entretanto Rebouças et al. (2017) complementam citando as análises sensoriais como método
essencial em se tratando de detecção e controle da alteração.

1439

DISCUSSÃO
Diante dos resultados obtidos, tanto o off-flavor quanto seus métodos de remoção e
controle se mostraram variáveis importantes na cadeia de produção de pescados atual,
apresentando também perspectivas futuras positivas, tendo em vista seu grande impacto
econômico/comercial e o número emergente de estudos e pesquisas publicadas e em andamento
acerca da temática. A associação entre os métodos de detecção e remoção se apresenta como
alternativa viável e eficaz no controle da alteração e no aumento da qualidade produtiva atual e
futura. Por conseguinte, é possível apontar as técnicas complementares ou alternativas à
depuração como campos promissores para estudos posteriores, visando a ampliação e maior
entendimento das formas de detecção, controle e remoção do off-flavor.

CONCLUSÃO
As pesquisas expostas nesta revisão de literatura evidenciaram a situação e importância
do off-flavor na aquicultura, bem como os pontos chave em se tratando de caracterização,
formação, técnicas de detecção e controle e meios para resolução da alteração, desmitificando
com isso o famoso “gosto de terra”.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados dos trabalhos realizados pelo Instituto
Paternidade Responsável que está situado no Campus UNIPLAC, no município de Lages, SC,
com foco, na quantidade de processos de pedidos de reconhecimentos de paternidade de mães
adolescentes, com idade até dezoito anos e que tiveram seus filhos entre os anos 2016, 2017 e
2018. A metodologia segue uma abordagem qualitativa, com o procedimento de coleta de dados
articulado a uma pesquisa documental. Os resultados demonstram que são altas as incidências
de mães adolescentes que solicitaram o pedido de reconhecimento de paternidade no período
em questão; bem como foi possível refletir a relevância do reconhecimento familiar para a
história de vida e do bem-estar das crianças e dos adolescentes.
Palavras-chave: Paternidade Responsável; Adolescentes; Família.

RESPONSIBLE FATHERHOOD: NOT ENOUGH TO REGISTER, NEED TO LIVE,
RESPECT, AND LOVE THE SON

ABSTRACT
The purpose of this article is to present the results of the work carried out by the Responsible
Parenting Institute located at the UNIPLAC, in the city of Lages, SC, focusing on the amount
of processes of requests for recognition of paternity of adolescent mothers, with id and have
had their children between 2016, 2017 and 2018. The methodology follows a qualitative
approach, with the procedure of data collection articulated to a documentary research. The
results show that the incidence of adolescent mothers who requested the application for
recognition of paternity in the period in question is high; as well as reflecting the relevance of
family recognition for the life history and well-being of children and adolescents.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Paternidade Responsável – IPR desenvolve um trabalho primordial referente
ao reconhecimento de paternidade indiferentemente da idade que o interessado caso filho (a)
possa ter. O trabalho desenvolvido por essa instituição é norteado pelas vias legais bem como
a Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
O IPR está situado no Campus da UNIPLAC, no município de Lages/SC, colaborou
com o levantamento dos dados, com base em seus documentos. Esta pesquisa tem como
objetivo identificar o quantitativo dos processos ou atendimentos de pedidos de
reconhecimentos de paternidade de crianças filhas de mães adolescentes com idade até dezoito
anos e que tiveram seus filhos entre os anos de 2016, 2017 e 2018. Portanto, nossa pesquisa
consiste em conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto Paternidade Responsável e
identificar a quantidade de processos ou atendimentos de reconhecimento de paternidade de
crianças, filhas de mães adolescentes, que foram encaminhados nos últimos três anos pelo
Instituto Paternidade Responsável.

METODOLOGIA
A metodologia segue uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2003) e o
desenvolvimento desta investigação seguiu os procedimentos da pesquisa documental descrita
por Moraes (1999, p. 9) - “A análise de conteúdo, numa abordagem qualitativa, ultrapassa o
nível manifesto, articulando o texto com o contexto psicossocial e cultural”.
O levantamento dos dados aconteceu em 02 e 03/2019 diretamente no IPR. A análise
documental possibilita uma ampla reflexão nas mais variadas técnicas de pesquisa, conforme
descrito por Ludke e André (1986, p. 38), “[...] a análise documental pode se constituir numa
técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja completando informações obtidas por
outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”.
RESULTADOS
A fase da adolescência é marcada por mudança e transição, que atingem os aspectos
físicos, sexuais, cognitivos, emocionais e sociais. Nesse processo de transição de criança para
adolescente, acentua-se uma reorganização no consciente e inocente do indivíduo.
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Neste período flutua entre uma dependência e uma independência extremas, e só a
maturidade lhe permitirá, mais tarde, aceitar ser independente dentro de um limite de
necessária dependência. Mas, no começo, mover-se-á entre o impulso ao
desprendimento e a defesa que impõe o temor à perda do conhecido. É um período de
contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio
familiar e social (ABERASTURY e KNOBEL, 1981, p. 13).

Portanto, entre as turbulências emocionais, transformações físicas e sexuais alguns
adolescentes tornam-se pais nessa fase, perante a complexidade da situação seu deu o início a
essa pesquisa. Dessa forma, observa-se que alguns Centros de Educação Infantil, possui
crianças que não consta o nome do pai em seus registros. Também é notável pais e mãe
adolescentes. Diante dessa inquietação, desenvolveu-se essa pesquisa científica, afim de
conhecer a função do Instituto Paternidade Responsável e identificar solicitações de pedidos de
reconhecimento de paternidade. Portanto, a pesquisa documental aconteceu em fevereiro e
março de 2019.
Segundo, informações fornecidas pelos responsáveis: o Instituto Paternidade
Responsável, surgiu em 04 de julho de 2004, é enquadrado como pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos. Sendo que atende vários municípios.
Possui como trabalho norteador dar efetividade à Lei n. 8.560/92, da Constituição
Federal que possibilitar uma alternativa por via judicial para o reconhecimento da paternidade.
Instituto também se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Dessa forma,
valorizando o trabalho da equipe multidisciplinar e quebrando paradigmas, pois não basta
somente registrar, tem que conviver, respeitar e amar o filho.

O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a
operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse
modo de convivência que conotamos quando falamos do social. [...] o amor é a
emoção que funda o social. Sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno
social (MATURANA, 2002, p. 23),

Alguns profissionais do Instituto promovem palestras, oficinas e ações esclarecedoras e
informativa, sobre gestação na adolescência e sexualidade e suas implicações. Acerca da
interdisciplinaridade, Morin (1996), define que, as múltiplas interações que permeiam, entre os
seres humanos e as coisas, sinalizam a importância das relações entre as disciplinas e toma o
caso específico das ciências da terra. Dessa forma, Freire observa que o diálogo é a essência da

1444

educação. Para ele é no “ ir e vir das falas vivas” que se permite o encontro entre as pessoas
que falam e que ouvem.

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo,
não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o
diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que
negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito
(FREIRE, 2005, p. 91).

Nessa pesquisa focamos nos processos ou atendimentos de pedidos de reconhecimento
de paternidade, entre adolescentes que nasceram durante e após o ano de 2000 e que tiveram
seus filhos entre os anos de 2016 a 2018, os dados são apresentado no Quadro 1. Foram
encontrados documentos solicitado o reconhecimento de paternidade de filhos por duas
mães/crianças, sendo uma com 11 anos e outra com 10 anos, essa faixa etária, segundo o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Art. 2º pertence a fase de criança. Segundo
a documentação analisada, alguns pais reconheceram voluntariamente o filho/a, alguns foram
reconhecidos por meio do exame de DNA, outros pais não foram encontrados, houve processos
que foram arquivados por falta de interesse das partes envolvidas, encontramos um caso em
que durante a tramitação do processo a criança faleceu.
Quadro 1. Processo ou atendimento de reconhecimento de paternidade.
Reconhecimento de Paternidade
Quantidade de Processo ou
atendimento em cada
Ano de Nascimento da Mãe
Idade da Mãe
Ano de Nascimento do Filho/a
ano de nascimento da mãe
adolescentes
16 anos
2016 = 04 Crianças
2000
18 processos ou atendimentos
17 anos
2017 = 09 Crianças
18 anos
2018 = 05 Crianças
15 anos
2016 = 02 Crianças
2001
06 processos ou atendimentos
16 anos
2017 = 04 Crianças
15 anos
2017 = 03 Crianças
2002
04 processos ou atendimentos
16 anos
2018 = 01 Criança
13 anos
2016 = 01 Criança
2003
03 processos ou atendimentos
15 anos
2018 = 02 Crianças
2004
02 processos ou atendimentos
14 anos
2018 = 02 Crianças
Em 2005 não foram processos ou atendimentos de pedido de reconhecimento de paternidade por mães adolescentes.
10 anos
2016 = 01 Criança
2006
02 processos ou atendimentos
11 anos
2017 = 01 Criança
Total = 35

2016, 2017 e 2018

Fonte dos dados: Instituto Paternidade Responsável.

Nessa pesquisa foi possível identificar que o maior número de processos ou
atendimentos de pedidos de reconhecimento de paternidade é do município de Lages em relação
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aos municípios pertencem a Associação dos Municípios da Região Serrana (AMURES), pois,
o trabalho do Instituto abrange diversos municípios, sendo compreensível pela acessibilidade e
relatividade ao número de habitantes. Entende-se a importância do reconhecimento familiar em
um contexto histórico, bem como, identidade e origem, diante disso a interferência em relações
sociais, pessoais e culturais, pois, para contribuir Dubar (1997, p. 10). “[...] O indivíduo nunca
constrói sozinho: [...] depende tanto dos julgamentos dos outros como das suas próprias
orientações e auto definições. A identidade é um produto de sucessivas socializações”.

DISCUSSÃO
A pesquisa nos fez refletir acerca dos amparos legais que possibilita o cumprimento das
conformidades que a Constituição Federal rege. Nesse âmbito avaliamos a importância do
conviver, ou do saber das origens e identidade pessoal. Portanto, entre as descobertas elencadas
no decorrer da pesquisa, o que nos chama atenção é a percepção pragmática que o Instituto
desenvolve em seu trabalho multidisciplinar para com os adolescentes em escolas e eventos,
proporcionando conhecimento e esclarecimento referente as implicações da paternidade e
maternidade precoce, ou seja, na adolescência. A pesquisa focou nos levantamentos dos dados
das solicitações e atendimentos as mães adolescentes, porém, percebemos inúmeras solicitações
com diferentes idades. Em uma discussão ampla surgem outros questionamentos: como esses
adolescentes estão educando seus filhos? Como as escolas estão acolhendo, orientando esses
pais e mães adolescentes? Portanto, essas indagações fazem parte de uma dissertação de
Mestrado em Educação, que está em desenvolvimento.

CONCLUSÃO
Ao concluir a pesquisa considerou-se um alto percentual de solicitações de
reconhecimento de paternidade, pois foram encontrados 35 processos ou atendimentos em que
se limitou os anos de nascimento dos filhos em 2016, 2017 e 2018. Porém, o que nos chamou
atenção foi o fato de duas crianças, na qualidade de mães, com idade de 10 e 11 anos solicitarem
tal serviço. Aqui fazemos referências de mães adolescentes somente aos processos ou
atendimento encontrados no Instituto Paternidade Responsáveis, pois, acredita-se que o
percentual pode ser maior, ao inferir que muitos pais assumem seus filhos sem a interferência
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judicial, ou em outros casos, as mães por algum motivo não procuram o atendimento do
Instituto Paternidade Responsável. A pesquisa também permite a reflexão acerca da
importância do reconhecimento familiar, não importando sua diversidade, mas o contexto em
que envolve a história e do bem-estar das crianças e dos adolescentes. Pois, como diz o slogan
do Instituto: Paternidade responsável: não basta registrar, precisa conviver, respeitar e amar o
filho, corroborando com Morin (2000, p. 48), "[...] o novo saber, por não ter sido religado, não
é assimilado nem integrado. Paradoxalmente assiste-se ao agravamento da ignorância do todo,
enquanto avança o conhecimento das partes.” Dentre o pensamento de Morin (2000), se o
indivíduo não tem o convívio ou o conhecimento de seu pai ou sua mãe, existe o agravamento
de não saber sua origem, sua identidade histórica familiar. Essa atitude nos lembra também o
pensamento de Freire (2001, p.64), ao manifestar: “[...] estar no mundo necessariamente
significa estar com o mundo e com os outros”. Portanto, identificamos a necessidade de a
criança estar em convivência com suas origens. Para tanto, a importância de estar inseridos no
mundo que os cercam, significando este mundo junto com familiares. É isso, o que o Instituto
Paternidade Responsável se empenha para possibilitar as pessoas que assim desejam identificar
seus pais.
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RESUMO
Em 1990 e 1991 o Brasil se tornou o país que mais produziu pimenta-do-reino no mundo.
Atualmente, a produção está distribuída nas regiões Norte, Sudeste, e Nordeste. O plantio da
cultura é considerado fonte de desenvolvimento rural sustentável. Por isso, este trabalho teve
como objetivo apresentar uma perspectiva da cultura da pimenta-do-reino no Brasil, através de
análise mercadológica no período de 1990 a 2015, tento como variáveis: preço, área colhida e
plantada. O maior valor registrado foi no ano de 1999, sendo este de R$ 38,00 o kg da pimenta.
No ano de 1991 a área plantada e colhida no Brasil foi de 37 ha. No entanto, a falta de políticas
anticíclicas por parte do governo no Brasil faz com que a cultura apresente um comportamento
instável, com perspectiva de maior lucratividade para os próximos anos.
Palavras-chave: Piper nigrum L., Área plantada, Área colhida.

1449

PERSPECTIVE OF THE BLACK PEPER (Piper nigrum L.) IN BRAZIL THROUGH
MARKET ANALYSIS FROM 1990 TO 2015

ABSTRACT
In 1990 and 1991 Brazil became the country that most produced black pepper in the world.
Currently, the production is distributed in the north, southeast and northeast. The planting of
the crop is considered a source of sustainable rural development. Therefore, this work aims to
present a perspective of pepper culture in Brazil, through market analysis in the period from
1990 to 2015, using as variables: price, harvested and planted area. The highest recorded value
was in the year of 1999, and R$ 38.00 per kg of the pepper was registered. In 1991 the planted
and harvested area in Brazil was 37 ha. However, the lack of countercyclical policies on the
part of the government in Brazil causes the culture to present an unstable behavior, with
perspective of greater profitability for the next years.
Keywords: Piper nigrum L., harvest area, planted area.

INTRODUÇÃO
A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) é originária da Ásia, chamada também de pimenta
da índia, é utilizada como especiaria, sendo umas das mais consumidas no mundo. Planta da
região tropical, com período seco bem definido, de dois a três meses, para proporcionar
maturação uniforme dos frutos, maior produção e melhoria na qualidade dos frutos
(RODRIGUES et al., 2001; NAKASHIMA et al., 2003).
Com extenso uso na culinária, a espécie possui propriedades organolépticas que são de
interesse na preparação e conservação de alimentos, como molhos, carnes industrializadas,
pizzas, produtos de confeitarias e etc. (SANTANA, 1995), além de ser mais recentemente
explorada no mercado de cosméticos e como inseticida natural, pois possui um componente que
age como fixador de odores e repelente de insetos. Daí a importância crescente na exploração
agrícola desta cultura no Brasil desde os anos de 1950.
O rendimento médio aproximado da pimenta-do-reino é de 3.200 gramas/hectare (g/ha).
Desenvolve-se bem em solos de textura média e argilosa, com profundidade maior que 70 cm,
com camada arável húmica e bom progresso de estrutura do subsolo e boa condição de
drenagem, sendo a má drenagem o principal fator de impedimento de produtividade, que pode
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provocar doenças de apodrecimento das raízes (RODRIGUES et al., 2001; NAKASHIMA et
al., 2003).
Nos anos de 1980 a 1983, o Brasil se tornou o país que mais produziu pimenta-do-reino
em todo o mundo e nos anos de 1980 a 1982 e em 1984, alcançou também a posição de maior
exportador mundial. Em 1990 e 1991, apesar da crise, a produção de pimenta-do-reino atingiu
novo recorde mundial idêntico aquele verificado em 1982 (HOMMA, 2008). A cultura ganhou
tanta importância no cenário mundial que alcançou espaço nas bolsas de valores, sendo hoje
uma commodity agrícola em função da demanda mundial e ao bom preço pago aos produtores
por um período considerável.
Por ser um produto comercializado no mercado internacional, em anos favoráveis de
preço a cultura oferece uma rentabilidade elevada mesmo em pequenos cultivos, sendo uma
excelente opção de diversificação para os produtores. No entanto, em anos desfavoráveis,
quando a oferta do produto é maior que a demanda , o preço da pimenta-do-reino cai.
Segundo Gulick (2018), o Brasil está hoje entre os três maiores produtores de pimentado-reino no mundo. No Brasil esta produção está distribuída nas regiões Norte, Sudeste, e
Nordeste, sendo responsável por 14% do total produzido no mundo (GULICK, 2018). A
região Norte concentra a maior produção de pimenta-do-reino a nível nacional, com cerca de
39.540 toneladas (t) da produção brasileira. Sendo o Pará o estado que apresenta o maior índice
de produção, 25.199t (IBGE, 2017). Tendo como grande concorrente, o Sudeste no estado do
Espírito Santo em 2018, segundo o G1 o quilo (kg) da pimenta-do-reino será vendido pelo
produtor por R$8,00, preço que vem decaindo em relação às safras anteriores desde 2014.
Contrastando com a crise econômica, o mercado em 2017 foi favorável para os produtores de
pimenta-do-reino na região oeste do Pará. Segundo o G1 a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (EMATER), alegou que o preço do kg da especiaria subiu de R$ 8,00 para R$ 28,00 em dois anos
no Pará. A produção continua aquecida no Brasil, com crescimento de aproximadamente 26%
para o ano de 2018 na produção, o que ocasionou em média 82.000t produzidas de pimenta-doreino (Gulick, 2018). Diante deste cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar uma
perspectiva da cultura da pimenta-do-reino no Brasil, através de análise mercadológica no
período de 1990 a 2015.
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METODOLOGIA
Para a construção dos fundamentos pertinentes aos objetivos deste trabalho, pesquisas
foram desenvolvidas, a partir, da análise quantitativa de dados, por se tratar de levantamento de
bases bibliográficas e dados secundários que deram embasamento para a construção dos
argumentos.
As informações foram obtidas por meio da coleta nas bases de dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Sistema de Recuperação Automática (SIDRA),
no ano de 2016. Foram utilizados, os preços nominais da pimenta-do-reino foram deflacionados
pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) da FGV (base de fevereiro de
2017).
A abordagem quantitativa foi utilizada com o intuito de auxiliar na apresentação dos
dados sistematizados. Além disso, desenvolveu-se pesquisa descritiva e explicativa (GIL, 2010)
como suporte, primeiro à descrição das características dos elementos de desenvolvimento
elencados, depois buscando também explicitar possíveis relações entre os indicadores
analisados.

RESULTADOS
Figura 01: Representação de preço, área plantada e área colhida da pimenta-do-reino no Brasil
no período de 1990 a 2015.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE, (2016).
Nota: valores expressos em R$ de janeiro de 2017, corrigidos pelos IGP-DI (FGV, 2017).
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DISCUSSÃO
Observa-se na Figura 1, um excesso de oferta do produto no início dos anos 90, com o
preço não tão favorável, com o kg da pimenta-do-reino custando em média de R$ 2,00 a 3,00.
Porém, de 1992 a 1998 há uma queda de 38 para 11 hectares (ha) de área plantada e colhida no
Brasil, causada pelo avanço do ataque da fusariose na cultura, Fusarium solani f. sp. Piperis,
(doença responsável pela necrose das raízes e pelo secamento dos ramos da pimenteira)
(BARBOSA, 2002; DUARTE; ALBUQUERQUE, 1980). Introduzida no Brasil nos anos 80, a
enfermidade, além de limitar sensivelmente a produtividade da pimenta-do-reino, eleva os
custos de produção, dado seu difícil controle (Homma, 1981; Santana, 1988). Assim, notou-se
então a elevação do preço em 1999, chegando a custar quase R$ 40,00 o kg da pimenta,
registrando o maior valor da série em estudo.
Nos anos 2000 e 2001 o preço do kg da pimenta cai drasticamente de R$ 29,00 para R$
8,00. O acontecido se deu por conta da baixa produção nos anos anteriores e consequentemente
a pouca oferta do produto do mercado. Com avanços na pesquisa referente ao controle da
fusariose nos pimentais, produtores começam a ter novamente interesse econômico na cultura
(EMBRAPA, 2014), de 2002 a 2010. Fato que causou a super oferta do produto, tendo quase
35 ha de área plantada e colhida no Brasil, e o preço se manteve a baixo do esperado, valores
menores de R$ 12,00 o kg. Segundo a EMBRAPA o uso de mudas com alto padrão
fitossanitário, o monitoramento em campo, a identificação e a erradicação das plantas
sintomáticas, é possível fazer o controle da doença, além disso, pesquisas avançam em
tecnologias, como o controle alternativo utilizando folhas de nim indiano incorporadas ao solo
com testes em mudas de viveiro obtendo grande sucesso, cessando o crescimento de fungo.
Por fim e o mais recente nos anos de 2011 a 2015, o preço do kg da pimenta do reino se
manteve acima de R$ 12,00 com destaque ao ano de 2015, no qual atingiu o segundo maior
valor da série em estudo, em torno de R$ 25,00 o kg, com área plantada e colhida estável,
porém, abaixo de 24 ha.
A perspectiva é que o custo da produção diminua favorecendo maior lucratividade ao
produtor. Pois, já se utilizam de tutores vivos (plantios em árvores de outras espécies que
servirão de tutores), tecnologias agrícolas para diminuir a mão-de-obra e investimentos em
pesquisas. Outras perspectivas são sobre os avanços em melhoramento genético associado às
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técnicas in vitro, visando à resistência ou tolerância ao fungo, selecionando genótipos, de outras
espécies do gênero Piper, promissores aos cultivos atuais.

CONCLUSÃO
As expectativas de rentabilidade elevada com preços que favorecem o entusiasmo do
agricultor para investir na pimenta-do-reino, conciliado com o aumento da demanda em nível
mundial, auxiliado com novas técnicas agrícolas e créditos rurais, faz-se a cultura uma boa
alternativa ao produtor brasileiro, especialmente ao paraense para investir nos próximos anos
no plantio da cultura.
No entanto, a ineficiência do governo por meio de políticas públicas de intervenção nos
mecanismos de mercado, ocasiona a falta de garantia de preço mínimo e de subsídios para
cultura, resultando na insuficiência de políticas anticíclicas para proteger os produtores de
pimenta-do-reino. Por isso após um período lucrativo dos produtores, conclui-se que venha um
período de queda na demanda no produto e consequentemente o aumento do preço, pois o
comprador da pimenta-do-reino é o mercado exterior, que influencia no alto valor do mercado
interno, decorrente da pouca oferta no Brasil.
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RESUMO
Esta pesquisa visa promover ações educativas em ambientes formais, com uso de tecnologias
sociais, busca contribuir para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos
contextos socioculturais e político-econômicos. A metodologia da pesquisa consiste em
pesquisa-ação que é estruturada na investigação baseada em autorreflexão coletiva, através de
encontros com ações educativas e reflexivas. As ações estão sendo realizadas em três etapas:
sendo a primeira uma roda de conversa com apresentação de cada aluno através de uma imagem
escolhida; segunda etapa aplicação de um questionário e terceira etapa uma dinâmica de
fechamento sobre o tema. Sendo que os dados preliminares coletados são da primeira etapa já
realizada. A amostra é composta por 43 alunos do sexo masculino e feminino, adolescentes e
jovens, de duas turmas de ensino médio de uma escola estadual do município de Lages/SC. Os
resultados até o momento evidenciam através da fala dos alunos as diferenças entre os gêneros
masculino e feminino quanto aos cuidados com a saúde. As mulheres apresentam o
autocuidado, o que não ocorre com os homens, tanto nos aspectos físicos - por procurar auxílio
somente quando a doença já está instalada; como psicossociais - pelo machismo presente, as
dificuldades e vergonha em falar e assumir as doenças físicas e emocionais.
Palavras-chave: Educação, Saúde do homem, PNAISH.

EDUCATIONAL PRACTICE FOR THE PROMOTION OF HEALTH OF MAN
ABSTRACT
This research aims to promote educational actions in formal environments, with the use of
social technologies, to contribute to the understanding of the singular masculine reality in its
diverse socio-cultural and political-economic contexts. The research methodology consists of
action research that is structured in research based on collective self-reflection, through
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meetings with educational and reflexive actions. The actions are being carried out in three
stages: the first one is a conversation wheel with presentation of each student through a chosen
image; second stage application of a questionnaire and third stage a closing dynamics on the
topic. Being that the preliminary data collected are of the first step already performed. The
sample is composed of 43 male and female students, adolescents and young people, from two
high school classes of a state school in the municipality of Lages/SC. The results to date show
through the speech of the students the differences between the male and female genders
regarding health care. Women have self-care, which is not the case with men, both in physical
aspects - for seeking help only when the disease is already in place; as psychosocial - by the
present machismo, difficulties and shame in speaking and assuming physical and emotional
illnesses.
Keywords: Education, Health man, PNAISH.

INTRODUÇÃO
O desafio de promover a saúde na população masculina do Brasil serviu como base para
o desenvolvimento desta pesquisa. Segundo o Ministério da Saúde, alguns indicadores têm
evidenciado as fragilidades da saúde do homem, sendo que a cada 3 pessoas que morrem no
Brasil, 2 são homens. A cada cinco pessoas que morrem de 20 a 30 anos, quatro delas são
homens. Outras estatísticas, preocupantes, publicadas pela Saúde Brasil 2007 indicam que do
montante de 100% das mortes registradas no Brasil, aproximadamente 60% são do sexo
masculino (BRASIL, 2014). Alguns fatores importantes são observados como: o número
reduzido de registro de atendimentos de homens na atenção básica quando comparado com o
atendimento de mulheres; pouca procura de auxílio hospitalar, sendo evidenciadas entradas
hospitalares predominantemente em doenças crônicas e/ou cirurgias emergenciais; falta de
interesse da população como um todo sobre as vulnerabilidades da saúde do homem (BRASIL,
2008).
Gomes, Nascimento e Araújo (2007), revelaram a relação entre um modelo
culturalmente construído de masculinidade e sua influência nos cuidados com a própria saúde.
Korin (2001) ressalta que a masculinidade e feminilidade, devem ser entendidas como
significados culturais atribuídos às diferenças sexuais, e que, à medida que são construídas e
perpassadas culturalmente, são também referências para o modo de ser e se relacionar, modo
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este que inclui as preocupações com a saúde. Waldron (1976) corrobora com esta realidade ao
apontar em seus estudos que três quartos da diferença da expectativa de vida entre homens e
mulheres são atribuídos a aspectos ligados às questões de gênero.
Com base na identificação dessa problemática, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), instituiu-se em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
(PNAISH), que consiste em promover ações de saúde que contribuam para a “compreensão da
realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos”,
visando o aumento da expectativa de vida e a redução dos níveis de morbidade e mortalidade
nesta população (BRASIL, 2008). A pesquisa está sendo realizada com adolescentes e jovens
de duas turmas de ensino médio de uma escola estadual de Lages/SC com o objetivo de
promover ações educativas através de tecnologias sociais, visando contribuir para a
compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e
político-econômicos.

METODOLOGIA
A metodologia consiste em pesquisa ação (KEMMIS e MC TAGGART, 1988). A
metodologia se justifica, pois são almejadas a colaboração, a democracia e contribuição à
mudança social, neste caso, mudanças nos hábitos, costumes e valores do público alvo.
Quanto a seleção da amostra, a pesquisa está sendo realizada com duas turmas do ensino
médio de uma escola pública estadual, na cidade de Lages/SC, em três etapas: sendo a primeira
uma roda de conversa com apresentação de cada aluno através de uma imagem escolhida;
segunda etapa aplicação de um questionário e terceira etapa uma dinâmica de fechamento sobre
o tema. A aplicação das etapas da pesquisa ocorreu em Março e Abril de 2019, sendo que até o
momento somente a primeira etapa já está sistematizada com os dados e resultados. Todas as
etapas receberam o consentimento da diretora da escola e dos professores responsáveis pela
turma. A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da
UNIPLAC, Processo nº 04298818.0.0000.5368, seguiu os pressupostos previstos na Resolução
466/2012 do Plenário do Conselho Nacional de Saúde e faz uso do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) com consentimento prévio de todos os participantes da pesquisa.
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RESULTADOS
Os resultados apresentados aqui referem-se a primeira etapa da pesquisa proposta que
já foram sistematizados com 43 alunos de duas turmas de ensino médio de uma escola estadual,
a partir deste total de alunos, nesta primeira etapa, quatro estudantes; sendo duas garotas e dois
garotos, não aceitaram participar deste primeiro momento, que se deu a partir de uma roda de
conversa sobre o tema proposto seguido de apresentação de cada aluno através de imagens
escolhidas pelas pesquisadoras e escolhidas pelos alunos que refletisse seu momento de vida
ou alguma característica sua com relação a sua saúde. Através da fala expositiva, com a
proposta de abertura a perguntas a qualquer momento, a roda de conversa se deu em formato
de apresentação aos alunos sobre a pesquisa que visa as práticas educativas de promoção à
saúde do homem, e assim, expor aqueles que ainda não conheciam sobre a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) e suas diretrizes; as diferenças de gênero
através do cuidado em saúde entre homens e mulheres; os dados sobre atendimento em saúde,
auxílio hospitalar, morbidade e mortalidade nestas populações; e ainda aspectos psicossociais
que acarretam a vulnerabilidade da população masculina. Sendo estas informações
fundamentais para uma estratégia de atenção integral à saúde.
Na sequência, através de imagens pré-selecionadas pelas pesquisadoras, os alunos
escolheram uma imagem a partir da qual, se apresentaram falando seu nome, idade, porque
escolheram aquela imagem e o que ela representa para sua saúde física e psicossocial e/ou
emocional. Como resultado, tanto do público masculino como feminino, a maioria dos alunos
ressaltou poucos cuidados com sua alimentação, atividades físicas e prevenção de saúde; ainda
baixa procura de atendimentos à saúde, sendo que destes a maioria dos homens relataram
somente procurar atendimento quando está com alguma doença evidente, já as mulheres
procuram estes atendimentos de rotina como prevenção de saúde. Quanto aos aspectos
psicossociais, o mais evidente foi a dificuldade de se falar sobre suas dores; alguns alunos
levaram na brincadeira e até demonstravam vergonha em falar como se sentem em suas
relações, em seus sentimentos e emoções e nas duas turmas a maioria dos adolescentes e jovens
relataram ser ou estarem ansiosos; inclusive nas duas turmas dois jovens relataram estar em
acompanhamento psicológico, do sexo masculino devido uma depressão e do sexo feminino
tentativa de suicídio.
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Através destes resultados, ao fim da apresentação de todos os adolescentes e jovens
destas duas turmas, os próprios alunos comentavam em seus grupos afins, o quanto estão mal
ou o quanto precisam se conscientizar de sua saúde física e emocional. Alguns riam sobre o
assunto e outros demonstravam preocupação, enquanto outros relatavam sobre alguns
familiares, em geral homens que acabavam protelando seus cuidados.

DISCUSSÃO
Para elucidar e discutir os resultados do tema abordado quanto a saúde do homem,
buscou-se a literatura através de temáticas pertinentes. Os resultados declaram que a maior
parcela dos adolescentes e jovens não cuida de sua saúde em geral, porém deixa claro que ainda
há uma discrepância entre os gêneros quando o assunto é prevenção e busca por atendimentos
ao primeiro sinal ou sintoma físico e emocional por parte do público masculino, sendo que a
maioria dos alunos é do público masculino; ao serem indagados sobre a campanha do
Novembro Azul e sobre o que se trata, apenas um dos jovens declarou saber. Segundo Spink
(2003), as práticas de saúde são ações construídas, pactuadas e concretizadas no campo das
relações sociais, históricas e políticas. Desta forma se faz necessário superar a visão de que os
homens são “naturalmente” resistentes aos cuidados em saúde, mas sim problematizar os
elementos sociais e culturais que os levam a esse posicionamento, inclusive visando ao
fortalecimento do acesso dos homens aos serviços.
Quanto as concepções dos profissionais da saúde, Riva, Couto e Dos Santos (2012),
corroboram constatando que a presença dos homens nos serviços de saúde é ainda limitada,
com características de comportamento como a pressa, objetividade, medo e resistência. Sendo
assim, a dificuldade dos serviços em acolher esta população é um fator que afasta os homens
dos serviços de saúde.
Ainda é importante ressaltar a vergonha presente nos rostos dos adolescentes e jovens
participantes ao declarar suas fragilidades emocionais. Como bem observa Cavalcanti et al.,
(2014) ao observar que a população masculina tem necessidades de saúde a serem atendidas e
referenciam como obstáculos, a vergonha de se expor, a impaciência, a inexistência de tempo
e a falta de resolutividade das necessidades de saúde.
Neste contexto, a conclusão que se pode observar através do culto aos modelos de
masculinidade esperados e a estereótipos de gênero em toda a sociedade, juntamente a sua
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internalização e reprodução, em particular, neste segmento da população (homens), têm sido
responsáveis por uma alta exposição a riscos desnecessários, taxas elevadas de
morbimortalidade e, sobretudo, a exclusão da expressão genuína do cuidado, da sensibilidade
e do afeto na vida destes homens, tanto em família como nas comunidades de destino onde
encontram-se inseridos, dificultando o autocuidado com a saúde e o acesso deles às ações
desempenhadas pelos serviços de saúde.

CONCLUSÃO
A partir das constatações apresentadas nas discussões, estima-se existir um longo
caminho a ser percorrido para ultrapassar as barreiras responsáveis pelos comportamentos e
atitudes negligentes na saúde por parte de uma parcela significativa da população masculina.
Constata-se a relevância do PNAISH, assim como também do papel desempenhado por
diversos profissionais da saúde, educação e social na construção de uma cultura de prevenção.
A experiência aponta que pesquisas em saúde do homem precisam ser realizadas, com
o objetivo de buscar estratégias para reverter este cenário, assim como a (re)invenção destas
práticas educativas para construção de novos significados a fim de contribuir para a
sensibilização da população alvo, e efetivamente promover a prevenção à saúde do homem.
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RESUMO
A Defesa Agropecuária necessita de capilaridade e aceitação de suas práticas pela sociedade,
sendo fundamental um trabalho amplo de educação, em conjunto com os profissionais da área
da saúde, agricultura, meio ambiente e educação, que prepare esta mesma sociedade, para
reconhecê-las como de seu interesse e assim, conscientemente, se dispor a conhecer, aceitar e
praticar as ações normalizadas e preconizadas. O Projeto Sanitarista Junior foi elaborado para
ser um instrumento que leva a um processo de sensibilização e consciência ambiental,
permitindo às crianças desenvolverem valores e competências fundamentais para o pleno
exercício da cidadania. Entre os anos de 2015 a 2019, o projeto Sanitarista Junior esteve
presente em 174 escolas de 81 municípios de Santa Catarina, formando 11.528 crianças, com
média de 76% de aumento do conhecimento do público-alvo frente aos temas de defesa
agropecuária e eficiência de 82% do método educativo.

O projeto permitiu ainda, o

desenvolvimento de competências pedagógicas dos colaboradores e o fortalecimento
institucional da educação sanitárias no órgão catarinense de defesa agropecuária.
Palavras-chave: Defesa Agropecuária, Alimento seguro, Política pública, Saúde.

JUNIOR SANITARIST PROJECT: FIVE YEARS OF SANITARY EDUCATION IN
SANTA CATARINA SCHOOLS

ABSTRACT
The Agricultural Defense requires capillarity and acceptance of its practices by the society,
being fundamental a broad work of education, together with the professionals of the area of
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health, agriculture, environment and education, that prepares this same society, to recognize
them as of their interest and thus, consciously, get to know, accept and practice the standardized
and recommended actions. The Junior Sanitary Project was developed to be an instrument that
leads to a process of awareness and environmental awareness, allowing children to develop
values and skills that are fundamental for the full exercise of citizenship. Between 2015 and
2019, the Junior Sanitarist project was present in 174 schools in 81 municipalities of Santa
Catarina, comprising 11,528 children, with a 76% increase in the knowledge of the target public
regarding the themes of agricultural defense and efficiency of 82% of the educational method.
The project also allowed the development of pedagogical skills of the collaborators and the
institutional strengthening of sanitary education in the Santa Catarina organ of agricultural
defense.
Keywords: Agricultural Defense, Food safety, Public policy, Health.

INTRODUÇÃO
A educação sanitária visa a fluência na comunicação social, levando as informações
sobre as atividades realizadas pela defesa agropecuária, de modo a permitir que os cidadãos
possam tomar decisões conscientes e exerçam o efetivo controle e participação social. Entendese por educação sanitária em defesa agropecuária o processo de disseminação, construção e
apropriação de conhecimentos, por parte dos participantes das diversas etapas das cadeias
produtivas associadas às atividades agropecuárias e pela população em geral, relacionados com
a saúde animal, sanidade vegetal e qualidade dos produtos, subprodutos e insumos
agropecuários (BRASIL, 2008).
O Projeto Sanitarista Junior foi elaborado apoiado nos princípios da integridade,
comprometimento e integração, visando a convergência de objetivos em prol do bem comum e
a serviço da sociedade. O projeto visa atender os pilares da educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser (DELORS et. al., 2011). O objetivo
geral, foi e continua sendo, a educação de escolares para cuidar desse patrimônio intangível que
é a capacidade de produzir alimentos de qualidade em Santa Catarina, disponibilizando e
construindo com os alunos o conhecimento referente a defesa agropecuária, promovendo
mudanças cognitivas, proporcionando novos comportamentos a longo prazo, e preservando o
meio ambiente pelo bem comum. O projeto visa ainda, difundir os valores, a cultura e o papel
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da agricultura de Santa Catarina, bem como o seu potencial para gerar qualidade de vida, com
preservação, equilíbrio ambiental e produção de alimentos seguros.
Ao editarmos este artigo, pretendemos compartilhar um pouco do nosso conhecimento
e de nossas experiências, em educação sanitária com escolares, ao longo destes 5 anos. A ideia
é deixar um caminho para que seja percorrido pelos demais estados da federação, com o intuito
de que a educação sanitária seja o programa principal da defesa preventiva agropecuária.
METODOLOGIA
Cronograma de Atividades: Anualmente o projeto inicia em fevereiro e encerra em
dezembro, com as etapas: reunião com as autoridades para apresentação do projeto; adesão das
escolas e assinatura do termo de compromisso; capacitação dos professores; programação do
cronograma anual; aplicação do pré-teste; distribuição do material didático; apresentação das
palestras, dias de campo e aulas práticas; recolhimento das redações e desenhos; aplicação do
pós-teste; formatura e entrega de certificados; festa de encerramento e premiações.
Público-alvo: Alunos do ensino fundamental da rede pública e particular, municipal e
estadual, rural e urbana do estado de Santa Catarina. Toda a comunidade educativa, composta
pelos secretários municipais, diretores, professores e pais também são envolvidos no projeto,
uma vez que as crianças elaboram apresentações teatrais, músicas e apresentações cívicas.
Conteúdos: Temas da defesa agropecuária: conhecendo a Cidasc; defesa Sanitária
Animal; doenças dos bovinos; dos suínos; das aves; dos equinos; sanidade dos animais
aquáticos; inspeção de produtos de origem animal; bem-estar animal; sanidade das abelhas;
defesa sanitária vegetal; pragas quarentenárias; fiscalização do trânsito de vegetais e animais;
produção orgânica de alimentos; meio ambiente e a produção agropecuária; e saúde humana.
Material didático: livro texto, caderno de atividades, livro do professor (Figura 1).
Materiais complementares como revistas em quadrinhos, jogos, tirinhas e vídeos (Figura 2 e 3).
O material didático foi desenvolvido por profissionais técnicos, com assessoria pedagógica,
visando uma abordagem sistêmica, integrada e participativa, alinhados a grade curricular do
ensino fundamental, e trabalhados de forma transversal e multidisciplinar.
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Figura 1 - (A) Livro Texto Sanitarista Junior em Defesa Agropecuária, 3º edição revisada e ampliada,
(B) Caderno de Atividades,
(C) Livro do Professor.
(B)
(A)

(C)

Figura 2 - (A) Revista em quadrinhos sobre o uso correto de agrotóxicos, (B) Revista em quadrinhos
sobre a Defesa Sanitária
Vegetal, (C) (B)
Jogo de tabuleiro Agricultura
Orgânica.
(A)
(C)

Figura 3 - Tirinhas informativas sobre temas da defesa agropecuária.

Recursos humanos: Médicos Veterinários, Engenheiros Agrônomos e Técnicos
Agrícolas da Cidasc.
Recursos financeiros: obtidos através de convênios anuais ou plurianuais conforme as
disponibilidades dos fundos que possuem rubrica apropriada à atividade de educação sanitária.
Os principais entes financiadores foram: Diretoria de Vigilância Sanitária/ Gerência de Saúde
Ambiental, Banco Mundial/ Secretária de Estado da Agricultura e da Pesca/ Programa SCRural,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério Público de Santa Catarina/
Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.
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Avaliação: Em todas as crianças que participaram do projeto foram aplicados pré-testes
e pós-testes, seguindo a metodologia SOMA (ALBUQUERQUE, 2012) para quantificar o
aumento do conhecimento e a eficiência do método educativo desenvolvido em sala de aula.

RESULTADOS
Abrangência: Desde seu lançamento em fevereiro de 2015 até fevereiro de 2019, o
projeto Sanitarista Junior esteve presente em 174 escolas de 81 municípios de Santa Catarina,
formando 11.528 crianças em Sanitaristas Juniores (Figura 4).
Relatos: relatos dos alunos nas redações e desenhos produzidas ao longo do ano letivo:
“Eu aprendi a ser um Sanitarista Junior com a ajuda da veterinária Paula, eu vou zelar pela saúde
humana” (J de C. S. - 10 anos 5º ano - Araranguá /SC).
“O Projeto Sanitarista Junior trouxe para a escola e os alunos muito conhecimento para o futuro do
nosso estado e da nossa vida. Nós alunos podemos levar esse conhecimento para os vizinhos, produtores
rurais e para a nossa família” (A. D. P. - 14 anos - 8º ano - Campos Novos SC).
“Devemos cuidar do nosso meio ambiente onde produzimos nossos alimentos, cuidar do solo, da água,
das plantas e dos animais é muito importante para nós, pois a agricultura faz parte da nossa vida” (J.
M. P. D. - 15 anos - 9º ano -Jacinto Machado/ SC).

“O projeto ajudou bastante a nossa escola, porque a maioria dos alunos moram no interior e lá
não temos muito acesso as informações e aos conhecimentos” (G. T. -12 anos - 6º ano - São Lourenço do
Oeste/ SC).

“Meus caros amigos do Projeto Sanitarista Junior, aqui lhes descrevo como foi bom e bem produtivo
as palestras que os Senhores proporcionaram a nós, alunos. Pois tudo o que foi falado e trabalhado no
projeto, engloba literalmente o que está a nossa volta. É o cotidiano de todos nós que moramos no
interior” (D. N. S. - 16 anos - 9º ano - Campos Novos/ SC).
“O Projeto Sanitarista Junior foi o melhor conteúdo do ano para mim, que sempre tive enorme
fascínio por animais de grande porte e plantações” (M. C. K.- 13 anos - 7º ano - Bocaina do Sul/ SC).
“As palestras assistidas tiveram grande importância para os alunos, principalmente para quem vive
no espaço urbano, pois assim aprendemos mais sobre o espaço rural e sobre o trabalho que a CIDASC
faz em nosso estado” (A. G.- 12 anos- 6º ano - São Miguel do Oeste/ SC).
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Avaliação: Os dados apresentaram média de 76% de aumento do conhecimento do
público-alvo frente aos temas de defesa agropecuária, e eficiência de 82% do método educativo.
Capacitação: O projeto capacitou 36 Médicos Veterinários, 29 Engenheiros
Agrônomos e 5 Técnicos Agrícolas.
Figura 4 – Abrangência do projeto por mesorregião de Santa Catarina, anos de 2015 a 2019.

DISCUSSÃO
A promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle deste processo (Carta de Ottawa, 1986). Para atingir um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer
necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Desta forma, a promoção da saúde
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável,
na direção de um bem-estar global, corroborando o sentido de saúde única disseminada e
apregoada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Organização
Mundial da Saúde Animal e Organização Mundial da Saúde (FAO-OIE-WHO, 2017).
O projeto Sanitarista Junior promoveu a aproximação e colaboração mutua de
organizações dos setores de agricultura, saúde e educação, na promoção da saúde em Santa
Catarina. As ações conjuntas contribuíram para assegurar bens e serviços mais seguros e
saudáveis, serviços públicos saudáveis e ambientes mais limpos e desfrutáveis.
As capacitações realizadas no projeto, também permitiram o desenvolvimento de
competências, como oratória, pedagogia e artes áudio visuais, dos colaboradores do serviço
público de defesa agropecuária catarinense. Qualificações essas que ampliam a eficácia,
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eficiência e efetividade das ações destes colaboradores.
Outra contribuição do projeto a ser destacada, é o fortalecimento institucional da
educação sanitária dentro doa Cidasc, permitindo que mais colaboradores percebam o valor da
educação como ferramenta no cumprimento da missão de eexecutar ações de sanidade animal
e vegetal, preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável
de Santa Catarina.
O conhecimento e aceitação das normas sanitárias pode conduzir a uma conduta correta,
reduzindo as autuações fiscais. Ainda não foi possível perceber a redução no número de
autuações, visto que estamos trabalhando na formação de uma nova geração. Entretanto,
baseados nos resultados das avaliações e também nos depoimentos dos alunos, acreditamos que
em breve esta redução será percebida. Esperamos que este projeto venha a comemorar muitos
quinquênios e se torne uma política permanente de educação no estado de Santa Catarina.

CONCLUSÃO
Entendemos que as crianças, por meio das vivências do projeto, tornaram-se
multiplicadoras das ações de defesa agropecuária e passam a disseminar conhecimentos que
contribuirão para a melhoria da produção de alimentos seguros e a qualidade de vida no campo.
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RESUMO
Um projeto de paisagismo tem como finalidade representar o tratamento paisagístico de um
determinado espaço, além de conter todas as instruções necessárias para a implantação e
manutenção. Envolvendo princípios artísticos básicos como harmonia, unidade, equilíbrio,
além do conhecimento sobre plantas ornamentais, elemento fundamental para o sucesso do
projeto. O presente trabalho é a uma proposta de horta educacional para a empresa SESC
(Serviço Social do Comércio), no qual, cumpre as exigências de atender alunos de 2 a 4 anos,
baixo orçamento, que seja funcional como material pedagógico para as crianças sobre a
educação ambiental e alimentar, bem como, ornamentação e embelezamento do local. A
metodologia para este, foi a realização de um memorial descritivo que tem como finalidade
descrever os procedimentos adequados para a execução e manutenção do projeto paisagístico,
detalhando os procedimentos necessários para implantação e manutenção de forma correta, bem
como as características quantitativas dos materiais e da vegetação, assim como totalizar os
custos. Resultando em um ambiente ornamentado, mas também funcional para diversas
disciplinas (por exemplo, desde a contagem de frutos até a sua coloração em outras línguas),
garantindo a oferta de alimentos saudáveis e que estimulam as crianças a adquirirem desde cedo
bons hábitos alimentares.
Palavras-chave: Educação e segurança alimentar, horta educacional e multidisciplinariedade.
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PROPOSAL FOR A LANDSCAPE PROJECT FOR A EDUCATIONAL GARDEN ON
CURITIBANOS

ABSTRACT
A landscaping project is intended to represent the landscape treatment of a particular space, as
well as contain all the necessary instructions for the implementation and maintenance.
Involving basic artistic principles such as harmony, unity, balance, and knowledge about
ornamental plants, a fundamental element for the success of the project. The present work is a
proposal of educational garden for the company SESC (Social Service of Commerce), in which,
fulfills the requirements of attending students from 2 to 4 years, low budget, that is functional
as pedagogical material for the children on the environmental education and food, as well as,
ornamentation and beautification of the place. The methodology for this was the realization of
a descriptive memorial that has the purpose of describing the appropriate procedures for the
execution and maintenance of the landscape project, detailing the necessary procedures for
implementation and maintenance in a correct way, as well as the quantitative characteristics of
the materials and the vegetation, as well as total costs. Resulting in an ornate environment, but
also functional for various disciplines (for example, from fruit counting to coloring in other
languages), ensuring the provision of healthy foods and encouraging children to acquire good
eating habits early on.
Keywords: Education and food security, educational garden and multidisciplinarity.

INTRODUÇÃO
O paisagismo vem em uma crescente demanda, devido ao avanço desenfreado da
população e seu menor contato com o meio, logo, busca-se restabelecer esta relação.
Harmonizam ambientes externos e internos, ressaltando aspectos positivos de ambas e
melhorando aspectos negativos (SANTOS, 2007). A arquitetura paisagista contemporânea,
procura se amoldar às novas formas e necessidades urbanas criadas, indicando espaços para
atividades múltiplas (MACEDO, 1992). Atualmente o desafio da gestão de projetos vem ser a
insuficiência de suporte para lidar com as características do projeto, devido a sua elevada
complexidade (TILLMANN et al., 2011).
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Além disso, o paisagismo contemporâneo deve solucionar a atual preocupação da
população em questões como: alimentação, educação ambiental, segurança alimentar e
sustentabilidade. Onde em escolas é fundamental a promoção de uma nova cultura alimentar,
fazendo-os conhecer a importância dos alimentos, da higienização desses alimentos, do valor
nutritivo, sobretudo despertando gestores escolares, pais e alunos para a análise crítica sobre
propagandas de produtos alimentícios pouco nutritivos, levando-os a consumir aqueles mais
nutritivos (PIMENTA & RODRIGUES, 2011).
A proposta da implantação deste projeto paisagístico possui objetivo em relação as
exigências impostas pelo cliente (uma instituição de ensino) é ter um local agradável,
visualmente harmônico e principalmente que seja funcional como material pedagógico para as
crianças.

METODOLOGIA
A área proposta para a realização do projeto está localizada no centro do município de
Curitibanos-SC, situando-se na Rua Francisco Rauen, 675, coordenadas 27°17’42,96’’S e
50°34’45,86’’O, altitude de 990 m, apresentando uma área de aproximadamente 50 m². O
município possui condições climáticas bem específicas, o inverno é caracterizado por geadas,
ventos fortes e temperaturas baixas causando limitações no desenvolvimento de algumas
espécies de plantas, já o verão apresenta um clima agradável com temperaturas mais altas sem
atingir extremos. Segundo a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional a temperatura
média anual fica em torno de 16-17 °C com uma precipitação média anual de 1500-1700 mm,
a umidade relativa do ar média fica em torno de 80- 82%, de acordo com a classificação de
Koeppen o tipo climático do município é Cfb-Temperado (mesotérmico úmido e verão ameno).
Como a área estudada tem como objetivo promover a valorização ambiental e o
principal público são crianças com idade de 2 a 4 anos, buscou-se promover espaços em que as
crianças estimulem os seus sentidos sensoriais e cognitivos, habituando-os ao contato com as
plantas e assim estimulando a fins de educação alimentar, preservação, dentre outros. Logo,
recomendamos espécies de hortaliças, aromáticas, texturas, rápido crescimento, adaptadas ao
local e ao público, compilando com cores, formas geométricas, disposição dos elementos de
forma a definir um caminho, nos quais possam ser visitados. Em razão do recurso limitado
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disposto, serão utilizados materiais reciclados, tais como, pallets, caixas, pneus, além da
promoção da responsabilidade perante o ambiente.
Todo o processo de implantação da horta, em que compreende desde o preparo dos
canteiros e plantio das sementes/mudas, a manutenção dos jardins como limpeza/arranque
manual das plantas invasoras ou daninhas até a colheita serão realizados pelos
alunos/colaboradores estimulando desta forma os hábitos saudáveis como contribuir no
aprendizado. As atividades possíveis a serem realizadas são: preparo de substrato, preparo e
plantio de mudas e sementes, a manipulação e o reaproveitamento de resíduos através do
sistema de compostagem, reciclagem de materiais e a redução de insumos utilizados em todo o
processo, a fim de promover a conscientização do uso sustentável e a valorização dos alimentos.
O canteiro será construído a partir da sobreposição de 2 pallets (1,2x1,0x0,20m
dimensão cada), permitindo maior profundidade do sistema radicular (0,40 m) e para possuir
maior área por planta os canteiros de pallet terão retirados uma ripa alternada permanecendo 4
sulcos. A alocação de cada canteiro será equidistante e distribuída em toda a área, além disto,
cada canteiro terá como responsável de manejo e condução uma turma. E as hortaliças serão
consorciadas nos canteiros conforme orientações da Tabela 1.

Tabela 1: Disposição dos canteiros com suas respectivas culturas e turma responsável.
Culturas (verão)
setembro-abril +
quantidade de
mudas/sementes

Culturas (inverno)
março-agosto +
quantidade de
mudas/sementes

Canteiro I

(4un.)Alface+
(6un.)Rúcula+
(15un.)Rabanete+
(3un.)Couve Flor

(4un.)Alface+
(17un.)Morango+
(4un.)Alface lisa roxa+
(17 un.)Cenoura

Canteiro II

(4un.)Alface+
(4un.)Repolho+
(4un.)Alface Roxa+
(3un.)Couve Flor+
(12un.)Beterraba

(4un.)Alface+
(17un.)Cenoura+
(4un.)Alface Roxa+
(17un.)Morango

Canteiro III

(3un.)Pepino+
(5un.)Agrião+
(4un.)Alface+
(3un.)Brócolis

(4un.)Alface Roxa+
(6un.)Rúcula+
(5un.)Agrião+
(17un.) Morango

Local

Turma responsável

à definir

à definir

à definir
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Canteiro IV

(6un.)Rúcula+
(17un.)Cenoura+
(4un.)Alface Roxa+
(4un.)Alface

(4un.)Repolho+
(12un.)Beterraba+
(17un.)Morango

à definir

Canteiro V

(4un.)Alface Roxa+
(4un.)Alface+
(12un.)Beterraba+
(3un.)Brócolis

(3un.)Pimentão+
(4un.)Alface Roxa+
(6un.)Rúcula

Canteiro VI

(1un./vaso)Tomate Cereja

(1un./vaso)Tomate Cereja

à definir

Canteiro VII

(1un.)Alecrim+
Cebolinha+ Coentro+Salsa

Alecrim+Cebolinha+
Coentro+Salsa

Sensorial

Canteiro VIII

Produção de mudas

Produção de mudas

à definir

Produção de mudas

Para o estabelecimento do jardim sensorial, será necessário a instalação de 2 un. de
pallets presos verticalmente na parede, numa altura de 0,50m do solo, os paletts terão
(1,2x1,0x0,20m dimensão cada totalizando 16 unidades). Primeiramente retirar as ripas da parte
frontal do pallet e deixar apenas as ripas das extremidades e uma central. As ripas retiradas
anteriormente serão pregadas na parte superior dos nichos central e inferior. Após formado os
nichos, será forrado o interior com plástico escuro e furá-los em alguns pontos para permitir a
drenagem, colocar proporção de ¼ do volume com britas + ¼ de areia no fundo e 2/4 com
substrato. Sugestão: os pallets podem ser pintados com diferentes cores e escrever o nome das
plantas com giz.
O preparo de vasos e de mudas serão realizados no Canteiro VIII. O mesmo será coberto
por plástico transparente de forma proteger as mudas de possíveis danos físicos e/ou injúrias.
A instalação da estufa se dá pela fixação de 1 estaca de 50cm de comprimento em cada vértice,
tendo função de sustentar o plástico. As espécies vegetais serão selecionadas de modo
escalonado por um período de 2 anos. As culturas de inverno e verão, já apresentadas no tópico
de espécies selecionadas (Tabela 1) poderão ser semeadas diretamente nos canteiros ou através
do transplantio de mudas. É importante ressaltar, caso utilizado o método de transplante, é
fundamental que a muda seja previamente semeada em bandeja de isopor ou copos descartáveis,
caixas de ovos, entre outros, com no mínimo 30 a 40 dias de antecedência no local indicado no
croqui. Já, a semeadura direta nos canteiros deve ser realizada com o solo úmido, colocando
duas a três sementes por cova para garantir a germinação, numa profundidade não maior que

1474

1,5 cm ou distribuí-las em sulcos de profundidade máxima de 1 cm. Após semeadas, as covas
são cobertas por substrato e realizada uma leve pressão sobre a semente coberta. Quando as
plantas atingirem de 3 a 4 folhas é possível realizar o desbaste/arranque manual das plantas
menos vigorosas ou de excessos de vegetais de modo favorecer o bom desenvolvimento das
plantas consolidadas. Sempre adquirir e preparar 10% a mais da quantidade recomendada de
sementes e mudas, respectivamente, caso surja algum imprevisto com as mesmas como falha
de germinação de sementes ou a morte de plantas transplantadas (FILGUEIRA, 2008).
A irrigação das plantas deverá ser realizada uma vez ao dia, nos momentos mais frescos,
pela manhã ou final da tarde. Em dias mais quentes do verão, recomenda-se irrigar as plantas
todos os dias. Para qualquer situação o solo deve permanecer úmido, a quantidade de água não
deve ser excessiva, pois a condição de solo encharcado favorece o desenvolvimento de doenças
assim como reduz a eficiência radicular na absorção de água, podendo levar a planta a morte.
O orçamento dos materiais, mudas e mão-de-obra, totalizam aproximadamente
R$:1.500,00, mas este se mostra apenas demonstrativo e bem variável, sendo que boa parte dos
materiais e mão-de-obra destinadas a este referido projeto serão provindas de doações e
colaborações de pais, professores e comunidade em geral, como relata a instituição.

RESULTADOS
A presente proposta além de embelezar o ambiente, garante oferta de alimentos
saudáveis e estimulam as crianças a adquirirem desde cedo bons hábitos alimentares e serve
como ferramenta multidisciplinar. Além da vivência dos autores em realizações de projetos
práticos, no qual, impacta positivamente na formação de suas carreiras profissionais.

DISCUSSÃO
Visto que, as recomendações de manejo da área serão baseadas em aspectos técnicos
estudados para as especificidades do município, as condições impostas na metodologia devem
ser seguidas para que não ocorram problemas futuros, pois nem todas as espécies de plantas se
adaptam às condições presentes no local, ou não são viáveis para a situação. Embora, o
orçamento se anule, em razão das doações e colaborações, não garante na sua totalidade a
isenção de recursos financeiros. Sabendo que o maior público da horta serão crianças, cabe aos
coordenadores e professores responsáveis pela turma, salientar que tais vegetais e frutos, só
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podem ser consumidos se forem resultados de hortas cultivadas, excluindo o risco das crianças
se enganarem e consumirem outros vegetais encontrados em vias públicas e locais
abandonados, além disto, deve-se realizar as atividades na horta com as crianças sempre com a
companhia dos responsáveis, posto que poderá ter matérias perigosos, tais como, pás, sacho,
espátula, enxada e entre outros.
CONCLUSÃO
Concluímos que a proposta disposta neste trabalho cumpre todas as exigências do
cliente (instituição de ensino), além de resultar em um ambiente ornamentado e atrativo,
possibilita a interação de várias disciplinas, favorecendo o aprendizado.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de intervenção psicológica com foco na saúde
do trabalhador em uma unidade básica de saúde desenvolvida na disciplina de Laboratório da
Prática Psicológica do curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul. A finalidade dessa
disciplina era facilitar a aprendizagem prática de acadêmicos aplicada ao contexto da saúde
pública, com foco em Psicologia das Organizações e do Trabalho. A intervenção, com
delineamento quantitativo e quantitativo, foi desenvolvida por meio de diagnóstico preliminar
realizado por observações e entrevistas com representantes de todos os profissionais da UBS,
bem como pela aplicação, análise e interpretação do instrumento Escala de Avaliação do
Contexto de Trabalho (EACT) desenvolvido por Mendes e Ferreira (2006). Os resultados foram
apresentados aos respondentes para a análise dos significados e validação dos mesmos e
evidenciaram fortes indicadores de mal-estar, stress laboral e elevado risco de adoecimento no
trabalho. Disso derivou a construção de um plano de ações consistente com as reais demandas
dos grupos. Como decorrência foram priorizadas rodas de conversas com as equipes de
enfermagem e agentes de saúde no sentido de eliminar causas ou amenizar os efeitos dos fatores
identificados. Os resultados da intervenção apontaram relevância para a formação de psicólogos
e para os servidores da unidade básica de saúde, na medida em que possibilitou a tomada de
consciência sobre as diferentes percepções dos trabalhadores sobre a sua realidade no que se
refere às formas de organização do trabalho, relações socioprofissionais e condições de
trabalho, desenvolvendo ações corretivas.
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PSYCHOLOGY AND HEALTH OF WORKERS: AN EXPERIENCE OF
LABORATORY OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE IN A UBS

ABSTRACT
The objective of this work is to report the experience of psychological intervention with focus
on worker health in a basic health unit developed in the discipline of Laboratory of
Psychological Practice of the course of Psychology of the University of Caxias do Sul. The
purpose of this discipline was to facilitate the practical learning of academics applied to the
context of public health, focusing on Psychology of Organizations and Work. The intervention,
with quantitative and quantitative delineation, was developed through a preliminary diagnosis
made by observations and interviews with representatives of all UBS professionals, as well as
by the application, analysis and interpretation of the Work Context Assessment Scale (EACT)
developed by Mendes e Ferreira (2006). The results were presented to the respondents to
analyze the meanings and validation of the same and showed strong indicators of malaise, work
stress and high risk of illness at work. From this came the construction of an action plan
consistent with the actual demands of the groups. As a consequence, we have prioritized the
wheels of conversations with nursing teams and health agents in order to eliminate causes or
reduce the effects of the factors identified. The results of the intervention indicated relevance
for the training of psychologists and for the employees of the basic health unit, since it made
possible the awareness of the different perceptions of the workers about their reality regarding
the forms of work organization, socio-professional relations and working conditions,
developing corrective actions.
Keywords: Psychological Intervention, Worker Health, Academic Practice in Public Health.

INTRODUÇÃO
A organização do SUS, proposta pela Constituição de 1988, orienta que as ações e
serviços em saúde devem atuar de acordo com os princípios de universalidade, equidade,
integralidade, regionalização e a municipalização, descentralizando as ações para o município
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(GONDIM, et al, 2008). Desde então as unidades básicas de Saúde (UBS) são consideradas as
principais portas de entrada e centros de comunicação da população com toda a Rede de
Atenção à Saúde no Brasil.
A atenção básica funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas
redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Sua finalidade é orientar acerca da
prevenção de doenças, resolver os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para
níveis de atendimento superiores em complexidade (BRASIL, 2018). Nelas é possível receber
atendimentos básicos e gratuitos em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e
odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções,
curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos
para especialidades e fornecimento de medicação básica (BRASI, 2018).
Para fazer acontecer todos esses serviços a rede de serviços de saúde conta com várias
parcerias, como com instituições de ensino superior que dão suporte com formação profissional
de qualidade e recebem, em troca, espaço para práticas de disciplinas e estágios. Nesse contexto,
a partir de demandas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), surgiu a necessidade de
desenvolver ações da Psicologia com foco na saúde do trabalhador junto aos servidores de uma
UBS no município de Caxias do Sul, no início do ano de 2018.
É sabido que o cotidiano de atividades em uma unidade básica de saúde é repleto de
desafios e pressões, onde o clima de tensão muitas vezes é a regra devido às necessidades
apresentadas pelos usuários. Isso, aliado a conflitos internos, condições e formas de organização
do trabalho, bem como decisões institucionais podem ser potencialmente fatores de riscos
psicossociais, gerando stress e adoecimento aos servidores (KANAN & ZANELLI, 2018).
Todavia, tem sido mais comum nesse contexto identificarmos ações da Psicologia com foco
para os usuários e pouco para os servidores das UBS. Esses, por sua vez, acabam por
desenvolver estratégias de enfrentamento às situações estressantes tanto individuais quanto
coletivas, que podem ser saudáveis ou levar ao adoecimento.
Para atender a uma dessas demandas a SMS de Caxias do Sul surgiu a possibilidade de
desenvolver atividades aos servidores por meio da disciplina de Laboratório de Prática
Psicológica do curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, onde o professor e até
oito alunos se dirigem aos locais para realizarem atividades de acordo com diagnóstico
preliminar. A disciplina tem como objetivo principal complementar o processo de formação
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dos alunos do curso de Psicologia como profissionais para atuarem em diferentes contextos,
considerando as necessidades sociais, os direitos humanos e a promoção da qualidade de vida
dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades.
Iniciou-se um diagnóstico preliminar por meio de observações e entrevistas
profissionais da UBS, seguindo com a aplicação da Escala de Avaliação do Contexto de
Trabalho (EACT), desenvolvida por Mendes e Ferreira (2006), citado por Siqueira (2008). A
partir da validação dos resultados do diagnóstico pelos respondentes, foram desenvolvidas
rodas de conversas cujos principais objetivos foram: a) proporcionar espaços de reflexão a
respeito da saúde profissional de servidores, b) contribuir para a ampliação do grau de
consciência dos participantes a respeito da importância do autocuidado no ambiente de trabalho,
e c) fortalecer vínculos de confiança no trabalho, facilitando a construção de ambientes mais
saudáveis.

METODOLOGIA
A intervenção iniciou a partir de reuniões realizadas entre a professora da disciplina com
as coordenadoras da SMS e da UBS, designada para a prática a partir da solicitação dos próprios
profissionais do local. A partir disso foram definidas intervenções de caráter qualitativo e
quantitativo com o propósito de estruturar um diagnóstico preliminar e a consequente definição
de ações. A primeira etapa da coleta de dados aconteceu por meio de observações do
funcionamento do local e entrevistas com representantes de todos os profissionais que
compõem a UBS. Essa etapa foi realizada por sete acadêmicas da disciplina, supervisionadas
pela professora responsável.
A segunda etapa da coleta de dados ocorreu por meio da aplicação da Escala de
Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), desenvolvida por Mendes e Ferreira (2006), citado
por Siqueira (2008). A escala identifica percepções dos respondentes na perspectiva de três
indicadores: formas de organização do trabalho, relações socioprofissionais e condições de
trabalho. Participaram das duas etapas 15 servidores municipais de diferentes funções que
compõem uma equipe de UBS, num total de 45 do efetivo médio. A maioria com idades entre
25 a 45 anos, predominantemente do sexo feminino, casadas. O tempo na instituição variou de
de seis meses a dez anos. Os resultados obtidos foram apresentados ao grupo para a validação
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das percepções e reflexões sobre possíveis ações a desenvolver para o fortalecimento de um
ambiente de trabalho mais saudável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados gerais coletados na EACT são apresentados a seguir e indicaram que os
fatores referentes às formas de organização de trabalho, às condições e às relações
socioprofissionais apontavam uma situação limite, que expressava adoecimento decorrente de
fatores de mal-estar no trabalho. As informações coletadas pelas observações e entrevistas
serviram de subsídios para entender dinamicamente o local. Na Figura 1 é possível visualizar
os parâmetros para interpretação dos resultados.
Figura 1: EACT – Parâmetros para interpretação dos resultados

Fonte: Siqueira (2008)

A escala avalia as percepções numa métrica de 1,0 a 5,0. Os valores situados entre 1,0
e 2,3 registram um resultado positivo e produtor de bem-estar no trabalho. Os valores entre 2,4
e 3,7 indicam uma situação-limite, potencializadora de mal-estar no trabalho e risco de
adoecimento. Os valores situados entre 3,8 e 5,0 revelam um ambiente produtor de mal-estar
no trabalho e que exige medidas imediatas para extinguir ou amenizar os fatores presentes de
adoecimento. A seguir apresentam-se os resultados por indicadores e suas respectivas
interpretações.
No que se refere às formas de Organização do Trabalho na UBS constatou-se a
predominância de respostas frequentemente e sempre, indicando desde uma situação limite,
com risco de adoecimento quanto a efetiva existência de fatores produtores de mal-estar no
trabalho. De acordo com Zanelli (2014) não existem organizações que possam ser consideradas
completamente saudáveis e devem ser observadas na perspectiva de um continuum de
possibilidades que variam entre ambientes saudáveis e não-saudáveis. No local haviam fatores
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de riscos psicossociais potencializadores de mal-estar no trabalho que já sugeriam ações a curto,
médio e longo prazo para evitar o risco de adoecimento. Os resultados negativos apontaram
para um ambiente de trabalho produtor de mal-estar, com risco de adoecimento, que requeria
providências imediatas, visando eliminá-las. Mas também observou-se uma predisposição do
grupo para examinar mais profundamente seus conflitos. Para Bleger (1984) isso é indicativo
de saúde institucional.
Quanto às condições de trabalho analisadas pela Escala EACT no contexto da UBS
foram evidenciadas como predominantes as respostas às vezes e sempre, indicando desde uma
situação limite, potencializadora de mal-estar no trabalho, até forte risco de adoecimento. O
levantamento das respostas apontou que os aspectos de maior relevância para o mal-estar
relativos às condições de trabalho eram o barulho, mobiliário inadequado, instrumentos e
equipamentos insuficientes.
Nas Relações Socioprofissionais observou-se a predominância de respostas às vezes e
frequentemente, o que indicava relações fragilizadas, protagonistas de mal-estar no ambiente
de trabalho, indicando a possibilidade de adoecimento a partir da existência de fatores. Os
resultados apontaram um quadro de situação limite com potencial para gerar um mal-estar no
trabalho, corroborando para o adoecimento na organização.
Após a aplicação do instrumento a professora e as acadêmicas realizaram a devolução
dos resultados, problematizando-os com os servidores. Isso motivou a participação da equipe,
sua abertura para o trabalho em desenvolvimento, com colocações a respeito da coerência ou
não dos dados colhidos com a escala. As discussões a respeito das dificuldades estruturais,
organizacionais e físicas produziram o início de um engajamento do grupo para a tarefa de
constituir-se em uma equipe de trabalho mais coesa e acolhedora das dificuldades individuais
de seus membros. Nesta atividade puderam expressar suas opiniões, reconhecendo-se como um
grupo possuía dificuldades, mas também fatores produtores de bem-estar como a disposição em
desenvolver ações para melhorar o ambiente de trabalho (KANAN & ZANELLI, 2018). A
partir disso foram desenvolvidos mais quatro encontros no formato de rodas de conversas com
o grupo de servidores com o objetivo de fortalecer comportamentos colaborativos entre os
servidores como fator de redução de fatores estressores e de adoecimento.
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CONCLUSÃO
O presente relato descreve uma experiência de intervenção psicológica onde o desafio
fundamental consistia em fortalecer a “saúde de profissionais de saúde”, a partir das
contribuições da Psicologia das Organizações e do Trabalho. Os encontros com um grupo de
servidores de uma das UBS proporcionaram espaços de reflexão a respeito da saúde física e
emocional dos profissionais em contextos de saúde. Também contribuíram para a ampliação do
grau de consciência dos participantes a respeito da importância do autocuidado no ambiente de
trabalho e fortaleceram vínculos de confiança no trabalho, facilitando a construção de um
ambiente de trabalho mais saudável.
Todavia considera-se que os objetivos com os servidores tenham sido apenas
parcialmente atingidos, particularmente em função de limitações de tempo. A necessidade de o
grupo dividir seu espaço de reunião semanal com a prática acadêmica e tantos outros projetos
em andamento ao mesmo tempo, dificultava o cumprimento da agenda.
A disciplina de Laboratório de Prática Psicológica no curso de Psicologia tem se
mostrado como um espaço desafiador e enriquecedor para o desenvolvimento de habilidades
de manejo de situações cotidianas as quais o psicólogo vai se deparar no exercício de sua
profissão. A experiência de o professor atuar em conjunto com os alunos em uma UBS mostrouse desafiadora e proveitosa.
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RESUMO
A Síndrome de Burnout é uma das doenças ocupacionais que mais afetam os profissionais da
educação, podendo impactar negativamente a qualidade de vida destes profissionais. O objetivo
deste estudo foi avaliar o nível da Síndrome de Burnout e a percepção de qualidade de vida em
gestores educacionais da rede pública. Participaram da pesquisa 34 gestores e assessores
educacionais pertencentes a rede pública de educação dos Municípios de Arroio Trinta,
Fraiburgo, Iômere, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Videira. Foram avaliados os níveis
de Burnout com o instrumento de medida Maslach Burnout Inventory (MBI) e a percepção da
qualidade de vida com o questionário WHOQOL-BRIEF (World Health Organization Quality
of Life Group. Os resultados mostraram que 64,7% dos gestores apresentavam níveis elevados
de Burnout, 23,5% níveis moderados e 11,8% níveis baixos. Na percepção dos domínios da
qualidade de vida, os maiores escores foram nos domínios Relações Sociais (66,9) e psicológico
(61,0), classificando-os em satisfeitos nestes domínios. Os menores escores foram no domínio
Físico (57,1) e Meio Ambiente (58,2), classificando-os em nem insatisfeitos nem satisfeitos. O
escore geral da percepção da qualidade de vida foi 60,8 pontos, classificando-os em nem
insatisfeitos nem satisfeitos. Em conclusão, os gestores educacionais apresentam níveis
elevados para a Síndrome de Burnout e percepção regular da qualidade de vida.
Palavras chaves: Educação, Síndrome de Burnout, qualidade de vida.
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ABSTRACT
The burnout syndrome is one of the occupational diseases that most affect the professionals of
the education, being able to significantly impact in the quality of life of these professional. The
objective of this study was to evaluate the level of burnout syndrome and apperception of the
quality of life in educational managers of the public network . The survey had 34 educators and
educational advisers belonging to the public school system of the municipalities of Arroio
Trinta, Fraiburgo, Iomere, Pinheiro Preto , Salto Velozo, Tangará and Videira. The levels of
burnout were measured with the Maslach Burnout Inventory (MBI) and the quality of life
perception with the questionnaire WHOQOL-BRIEF ( World Helth Organization Quality of
Life Group). The results showed that 64.7% of the managers presented high levels of burnout
23.5% moderate levels and 11.8% low levels. The perception of the domains of quality of life,
the highest scores were in the social relations (66,9) and psychological (61,0) domains, being
classified as results in classifying them as satisfied in these domains respectively. The lowest
scores were in the Physical (57.1) and Environment (58.2), classifying them as unsatisfied or
satisfied. The overall quality of life perception score was 60.8 points, which were neither
satisfied nor satisfied. In conclusion, educational managers present high levels of Burnout
Syndrome and a regular perception of quality of life.
Keywords: Education, Burnout Syndrome, Quality of Life.
INTRODUÇÃO
Com os avanços tecnológicos e a crescente globalização, o ambiente laboral tem sofrido
mudanças significativas, impactando diretamente na saúde dos trabalhadores (RODRIGUES,
2016).
Neste contexto, os trabalhadores da educação formam uma categoria profissional
especialmente exposta a uma rotina de trabalho de grande desgaste físico e psicológico. Dentre
as doenças ocupacionais que mais acometem os profissionais da educação está a Síndrome de
Burnout. O desenvolvimento desta síndrome ocorre por meio de um processo dinâmico que
envolve altos níveis de exaustão emocional, despersonalização e a falta de realização
profissional (LIPP, 2012; MASLACH; SCHAUFELI; LEITE, 2001; POLETTO et al., 2016).
A maioria dos estudos tem mostrado que os professores são os mais acometidos por esta
síndrome (LIPP, 2012; SILVA et al., 2015; ROCHA et al., 2017; BISPO; AGUIAR, 2018).
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Entretanto, os profissionais da educação que estão no cargo de gestores escolares tem recebido
pouca atenção e há uma escassez de estudos com este grupo.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o nível da Síndrome de Burnout e a
percepção da qualidade de vida em gestores educacionais da rede estadual de educação de
Videira SC.

METODOLOGIA
PARTICIPANTES
Participaram voluntariamente do estudo 34 gestores e assessores educacionais
pertencentes a rede pública de educação dos Municípios de Arroio Trinta, Fraiburgo, Iômere,
Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Videira. Todos os voluntários eram responsáveis pela
gestão nos níveis de ensino nas Séries Iniciais, Ensino Fundamental, Médio e Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Os voluntários assinaram um termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe (UNIARP/Caçador), parecer nº 2.408.297.
AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT
Para avaliar o nível da Síndrome de Burnout foi utilizado o Instrumento de Medida
Maslach Burnout Inventory (MBI), idealizado originalmente por Maslach e Jackson e adaptado
por Schaufeli et al. (2002) para utilização em profissionais brasileiros (CARLOTTO;
CAMARA, 2006).
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o questionário WHOQOL-BRIEF (World
Health Organization Quality of Life Group – Grupo de Qualidade de Vida da Organização
Mundial da Saúde) proposto por Fleck et al. (2000), que consiste de 26 questões, sendo duas
questões gerais sobre a satisfação com a saúde e com a qualidade de vida e outras 24
correspondentes a quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente).

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Foi realizado a analise descritiva dos dados e apresentado como média e Desvio Padrão
(DP). Todas as análises foram realizadas com o programa estatístico SPSS 25.0.
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RESULTADOS
Os resultados das dimensões da Síndrome de Burnout (Tabela 1) mostrou níveis
elevados nas dimensões Exaustão Emocional e Despersonalização, enquanto que na dimensão
Realização Profissional apresentaram níveis médio.
No total, 64,7% (n= 22) da amostra apresentou níveis elevados para a Síndrome de
Burnout, 23,5% (n= 8) níveis moderados e 11,8% (n=4) níveis baixos para a Síndrome de
Burnout.
Tabela 1 - Resultados das dimensões da Síndrome de Burnout dos gestores educacionais (Média
e Desvio padrão)
DIMENSÕES
Exaustão Emocional
Despersonalização
Realização Profissional

MÉDIA
27,91
15,79
26,88

DP
7,48
4,26
4,59

Fonte: O Autor, 2019.
Os resultados dos domínios da qualidade de vida (Tabela 2) mostrou que os maiores
escores obtidos foram nos domínios Relações Sociais (66,9) e psicológico (61,0), classificandoos em satisfeitos nestes domínios, respectivamente. Os menores escores encontrados foram no
domínio Físico (57,1) e Meio Ambiente (58,2), classificando-os em nem insatisfeitos nem
satisfeitos, respectivamente.
O escore geral da percepção da qualidade de vida dos gestores educacionais (Tabela 2)
foi de 60,8 pontos, classificando-os em nem insatisfeitos nem satisfeitos.
Tabela 2 - Resultados das dimensões e o escore geral da qualidade de vida dos gestores
educacionais (Média e Desvio padrão)
DOMÍNIOS
Físico
Psicológico
Relações sociais
Meio ambiente
Qualidade de vida geral
Fonte: O Autor, 2019.

MÉDIA
57,2
61,0
66,9
57,8
60,8

DP
8,63
14,53
14,71
13,91
10,74

DISCUSSÃO
Os principais achados deste estudo foram que a maioria dos gestores educacionais
apresentam níveis elevados de Burnout e uma percepção regular da qualidade de vida. No
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entanto, alguns estudos se comparam com os resultados encontrados onde confirmam que os
níveis elevados de Burnout, se relacionam diretamente com as funções executadas no trabalho
(AZEVEDO; NERY; CARDOSO, 2017; TARCÍSIO; ALIANTE et al., 2017). Diante disso em
profissionais ligados a gestão na educação a literatura complementa que a carga horária
trabalhada é um dos principais fatores que comprometem os gestores educacionais (MOREIRA,
2009; AGUIAR; OLIVEIRA, 2016). Equivalente a outras investigações também apontam a
jornada de trabalho como agravantes ligados ao estresse em docentes.
Semelhantes aos níveis de Burnout levantados no estudo (GUEDES; GASPAR 2016,
FERREIRA et.al 2017) corroboram e concluem que os principais fatores são direcionados a
exaustiva atividade laboral desempenhada o que pode aumentar o acometimento da Síndrome
de Burnout. Na discussão sobre a qualidade de vida a literatura apresenta restrições com estudos
direcionados aos gestores educacionais. Diante disso alguns levantamentos com profissionais
da educação apontam que as horas trabalhadas, vínculo empregatício, convívio social,
estruturas e condições de trabalho definem possíveis percepções sobre a qualidade de vida
(WILBERSTAEDT; VIEIRA; SILVA, 2016; KLEIN et al., 2017). Considerado algumas
investigações sobre as percepções da qualidade de vida percebe-se uma divisão sobre a
satisfação ou insatisfação o que é comprovado por (BARROSO; GUERRA, 2013; SANCHES
et al., 2015). No entanto Santana et al. (2012) atribui a satisfação em relação ao crescimento
profissional e a insatisfação em relação ao contexto do trabalho. Diante dos achados principais
entre Síndrome de Burnout e qualidade de vida uma possível relação é apresentada sobre a
carga horária demasiada o que constatou Pereira et al. (2014). Corroborando o estudo de Bispo;
Aguiar (2018) afirmam que não apresentando a Síndrome de Burnout a qualidade de vida pode
ser vista com melhores percepções do mesmo modo que os níveis elevados de Burnout podem
gerar percepções negativas.

CONCLUSÃO
Em conclusão, os gestores educacionais apresentaram níveis elevados para a Síndrome
de Burnout e a percepção da qualidade de vida classificada em regular. Sugerimos que após os
levantamentos deste estudo sejam criados programas de atenção à saúde desse grupo de
profissionais com mais informações sobre a Síndrome de Burnout, qualidade de vida e doenças
ocupacionais. Recomendamos que outras lacunas investigativas sejam possibilitadas,
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estendendo a outras áreas da educação ou abrangência as mais profissionais que ocupam a
função de gestores educacionais vinculados ao ensino municipal e privado, possibilitando assim
um crescimento científico e uma vasta literatura sobre o assunto.
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RESUMO
A saúde tem se desenvolvido à medida que novas pesquisas são realizadas principalmente no
âmbito de diagnósticos e tratamentos. Assim, ocorre com a evolução dos curativos de lesões
por queimaduras, os quais são diversificados e eficientes, competindo ao profissional optar pelo
melhor tratamento e menos oneroso ao sistema. Este trabalho objetiva descrever as tecnologias
empregadas no tratamento de queimaduras evidenciadas em artigos publicados entre os anos de
2003 a 2017 nas bases de dados LILACS e MEDLINE. A revisão da literatura permitiu
evidenciar que ao longo dos anos foram empregadas avançadas em curativos para queimaduras,
a fim de reduzir o tempo de hospitalizações e consequentemente, acelerar o processo de
cicatrização. Com base na análise dos artigos apresentados constata-se que dentre as tecnologias
usadas em curativos, tem-se a sulfadiazina de prata 1%, hidrogeis, matrizes dérmicas, celulose
e pele de tilápia; que de modo eficiente evidenciaram em publicações a redução do tempo de
cicatrização.
Palavras-chave: tratamentos, queimaduras, saúde.

BURN CURATIVE TECHNOLOGIES

ABSTRACT
Health has developed as new research is conducted mainly in the context of diagnostics and
treatments. Thus, it occurs with the evolution of dressings of lesions by burns, which are
diversified and efficient, competing for the professional to choose the best treatment and less
costly to the system. This paper aims to describe the technologies used in the treatment of burns
evidenced in articles published between the years 2003 to 2017 in the LILACS and MEDLINE
databases. The review of the literature showed that over the years advanced dressings for burns
were used to reduce hospitalization time and, consequently, to accelerate the cicatrization
process. Based on the analysis of the presented articles, we can see that among the technologies
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used in dressings, we have 1% silver sulfadiazine, hydrogels, dermal matrices, cellulose and
tilapia skin; which in an efficient way evidenced in publications the reduction of the
cicatrization time.
Keywords: treatments, burns, health

INTRODUÇÃO
As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química
ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a
morte celular (LYRIO et al., 2011). Tais agravos podem ser classificados como queimaduras
de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Esta classificação é feita tendo-se em
vista a profundidade do local atingido. Por sua vez, o cálculo da extensão do agravo é
classificado de acordo com a idade. Nestes casos, normalmente utiliza-se a conhecida regra dos
nove, criada por Wallace e Pulaski, que leva em conta a extensão atingida, a chamada Superfície
Corporal Queimada – SCQ (MARKS, 2016). Para superfícies corporais de pouca extensão ou
que atinjam apenas partes dos segmentos corporais, utiliza-se para o cálculo da área queimada
o tamanho da palma da mão (incluindo os dedos) do paciente, o que é tido como o equivalente
a 1% da SCQ (BOLGIANI, 2010).
Os protocolos para tratamento de feridas provocadas por queimaduras podem variar de
um hospital para outro. Aspectos que indicam a gravidade da ferida como, por exemplo, a
localização, profundidade, extensão, presença ou não de infecção, agente causador do trauma,
estado nutricional dos pacientes, presença de doenças crônicas degenerativas e faixa etária,
afetarão o processo de cicatrização e influenciarão na escolha do tratamento da ferida
(FERREIRA et al., 2003).
O principal objetivo do tratamento de queimados é, além de eliminar o tecido
desvitalizado, cobrir imediatamente a ferida, evitando, assim, complicações sépticas,
metabólicas e funcionais que uma lesão colonizada e aberta pode acarretar. Dessa forma,
diferentes tipos de queimaduras com diferentes profundidades requerem tratamentos
específicos voltados para a fisiopatologia de cada caso para restauração do tecido de
revestimento de forma a minimizar consequências funcionais e estéticas (MARKS, 2016).
O tratamento das queimaduras vem evoluindo ao longo dos anos e tem se desenvolvido
muito nas últimas décadas por meio de pesquisas na área. Assim, após os cuidados gerais no
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atendimento inicial ao paciente queimado, a atenção deve ser voltada ao tratamento tópico da
ferida por meio da limpeza da superfície queimada, desbridamento, se for o caso, e aplicação
de curativos, cujo componente primário deve oferecer condições ideais para a reepitelização
(LYRIO et al., 2011)
A pesquisa descreve as tecnologias empregadas no tratamento de queimaduras,
evidenciadas em artigos publicados entre os anos de 2003 a 2017; trazendo como contribuições
a apresentação das novas tecnologias usadas no tratamento do grande queimado visando a
redução no tempo de internação hospitalar, redução de possíveis afecções e custos exacerbados
no tratamento destes pacientes.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa consiste na revisão Narrativa de Literatura, cujos dados
foram coletados nas bases de dados LILACS e MEDLINE usando os seguintes descritores:
“curativos”, “tecnologias”, “queimaduras”; sendo selecionados 12 artigos.

RESULTADOS
Para o tratamento de queimaduras, busca-se desenvolver curativos oclusivos que
permitam exsudação, mantenham umidade, tratem a dor, estimulem a epitelização, a
angiogênese e evitem contaminação; atributos cientificamente comprovados como ideais para
otimizar a cicatrização (MARKS, 2016). Foram selecionados os artigos cujas tecnologias são
as mais empregadas em centros hospitalares e que apresentavam novas perspectivas de
curativos que ainda estão em estudo.
Sulfadiazina de Prata 1%: recomendada em queimaduras de espessura parcial ou total,
com a finalidade de desbridar tecidos necrosados e combater infecção local. É facilmente
aplicada e removida, não provoca dor e apresenta poucos efeitos colaterais (TRONCOSO,
2017). Possui efeito em bactérias gram-negativas, como Escherichia coli, Enterobacter,
Klebsiella sp e Pseudomonas aeruginosa, e gram-positivas, como Staphylococus aureus e
também Candida albicans (MOSER et al., 2013). Este creme deve ser aplicado sobre a
queimadura com uma camada de aproximadamente 3-5 mm e, em seguida, coberto com camada
de gaze absorvente. Deve ser trocado a cada 24 horas ou mais frequentemente se a ferida for
muito exsudativa. Recomenda-se o uso nos primeiros dias de tratamento da queimadura,
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enquanto há presença de tecido necrótico ou infecção. Relata-se um tempo médio de
cicatrização de aproximadamente 7 a 13 dias em curativo oclusivo; evidenciada como tóxica
no crescimento de queratinócitos e fibroblastos (MARKS, 2016).
Hidrogeis: o curativo úmido utilizado nos estudos analisados foi demonstrado como
uma opção para o tratamento de queimaduras, pois acelera o processo de reepitelização.
(LYRIO et al. 2011). O tempo médio de cicatrização de queimaduras de espessura parcial em
face foi de 12,4 dias em curativo aberto e 10,5 dias em curativo oclusivo. (ROSSI et al. 2010).
Dentre eles destacam-se Curatec® Hidrogel, Pielsana® Polihexanida Solução (PHMB) e
Flaminal® Hydro, que apresentou tempo médio de cicatrização de 11,10,17 dias consecutivos
para queimaduras de segundo grau. A Procutase é um hidrogel iônico composto por polímeros
hidrófilos naturais com traços de metais e com um inibidor de matriz metaloproteinase. Ele age
criando um ambiente úmido que promove a proliferação de fibroblastos, bem como o processo
de cicatrização. Já o curativo de Polihexanida contendo biocelulose é um curativo de celulose
biossintética com o polímero polihexanida, que possui propriedades hidrófilas que estimulam
a cicatrização da queimadura. E o Flaminal é uma enzima de alginogel composta por alginato
hidratado, polímeros e matriz de água incorporado com um complexo enzimático
antimicrobiano. Suas ações se resumem em propriedades antimicrobianas, redução de dor
durante a realização do curativo, eficácia na cicatrização e redução do risco de desenvolvimento
de cicatriz hipertrófica (TAVARES et al., 2015).
Matrizes Dérmicas: o substituto cutâneo foi desenvolvido para melhorar os resultados
funcionais das queimaduras de fase aguda, contudo, o uso atual tem sido ampliado, incluindo a
aplicação em sequelas de queimaduras, cicatrizes hipertróficas, retrações cicatriciais, lesões
congênitas, ressecções de neoplasias cutâneas, perdas traumáticas, úlceras venosas ou
isquêmicas e áreas expostas à radioterapia (NERY et al., 2011).
Um substituto dérmico considerado ideal deve apresentar as seguintes características:
resistência, estabilidade, imunocompatibilidade, proteção contra infecção e ser biodegradável
no menor tempo necessário para promover um ambiente favorável para migração de células
fundamentais para a formação da neoderme (LYRIO et al., 2011).
Uma nova classe de substitutos dérmicos é composta por matrizes de regeneração
dérmica, que têm no colágeno o seu componente principal, devido à sua biocompatibilidade. O
uso de componentes dérmicos purificados possui a vantagem de induzir pouca rejeição pelo
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organismo (OLIVEIRA et al., 2017). Apresenta-se como uma lâmina de 1 ou 2 mm de
espessura, composta principalmente de colágeno e elastina, com poros de aproximadamente
75µm. Essas características conferem estabilidade à membrana, para atuar no processo
cicatricial como suporte para que os fibroblastos construam sua própria matriz extracelular. À
medida que o processo cicatricial avança ela é absorvida. (NERY et al., 2011). A membrana de
2 mm de espessura é utilizada quando se faz necessário um preparo adequado do leito receptor
para enxertia de pele parcial fina, realizada posteriormente (NERY et al., 2011). O colágeno
purificado associado à elastina é o responsável pela regeneração tecidual adequada. Esse
colágeno forma um arcabouço que direciona e organiza os fibroblastos e demais células
fundamentais. Já a elastina reduz a formação do tecido de granulação precoce. Além disso, a
adição de componentes da matriz extracelular confere um ambiente propício para estimular os
fatores da cicatrização. Com isso, há diminuição na transformação de fibroblastos em
miofibroblastos, atenuando a contração cicatricial e obtendo uma neoderme de boa qualidade
(OLIVEIRA et al., 2017).
Outros propostas: as membranas de celulose são obtidas por síntese bacteriana. Os
resultados preliminares do seu uso foram promissores, porém, mostraram a necessidade de
aperfeiçoamento da membrana, por não permitir a drenagem de secreções e pela dificuldade de
adesão em áreas mobilizáveis. Desenvolveu-se uma membrana de celulose da bactéria acrescida
de poros, o que sanou as deficiências do curativo anterior. Nas queimaduras de 2º grau
superficiais, os curativos permaneceram no local aplicado por 7 dias (VIEIRA et al., 2007).
Como alternativa no tratamento de lesões das queimaduras, pesquisadores do Ceará,
Pernambuco e Goiás desenvolveram pesquisa inédita a partir da pele da tilápia, peixe muito
comum no Brasil. O estudo revelou que o curativo biológico de pele de tilápia oferece inúmeras
vantagens frente ao tratamento tradicional. Dentre elas o fechamento do leito da ferida,
promovendo completa aderência, evitando, assim, a contaminação de fora para dentro da
mesma, além de evitar que o paciente perca líquido e sofra com dores (ANDRADE, 2017).
O estudo em seres humanos queimados foi iniciado, no segundo semestre de 2016, em pacientes
do Núcleo de Queimados do Centro de Queimados do Instituto Doutor José Frota (IJF), em
Fortaleza. O IJF já utilizou o método de tratamento de queimadura com pele de tilápia em pelo
menos 56 pacientes. A eficácia do tratamento em queimaduras de 2º grau consiste no fato de
que, assim que a pele de tilápia gruda, esta cai quando a derme cicatriza. Enquanto no caso de
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queimaduras de 3º grau, apesar do corpo não produzir outra pele, o curativo biológico protege
o ferimento enquanto outras partes do corpo cicatrizam, possibilitando a retirada da própria pele
do paciente para a realização do transplante cutâneo. Contudo, é notório que um de seus
principais diferenciais está na sua acessibilidade que, consequentemente, reflete nos custos do
tratamento (ANDRADE, 2017).

DISCUSSÃO
Ao longo dos anos foram empregadas tecnologias cada vez mais avançadas em curativos
para queimaduras, a fim de reduzir o tempo de hospitalizações e consequentemente, acelerar o
processo de cicatrização. Com base na análise dos artigos apresentados constata-se que dentre
as tecnologias usadas em curativos, têm-se a sulfadiazina de prata 1%, hidrogeis, matrizes
dérmicas, celulose e pele de tilápia; que de modo eficiente evidenciaram em publicações
reduzirem o tempo de cicatrização. Apesar de novos estudos e aplicações de tecnologias
orgânicas estarem ganhando mais espaço neste âmbito, tem-se como destaque os curativos de
prata que foram largamente utilizados por sua facilidade de manuseio e principalmente o seu
custo reduzido.

CONCLUSÃO
A partir do estudo apresentado, foi possível descrever os curativos utilizados no
tratamento de queimaduras, demonstrando que vários destes são usados para auxiliar no
processo cicatricial. Dentre eles, os mais evidenciados em tal processo são os curativos à base
de prata, pois além de auxiliar na reepitelização promovem ação antimicrobiana importante no
tratamento das queimaduras. Evidenciou-se, também, que os estudos analisados mostram que
os curativos com hidrogéis aceleram a reparação tecidual da queimadura e aliviam a dor, pois
fornecem um ambiente úmido que favorece a cicatrização. Os curativos substitutivos de pele, à
base de celulose e de pele de tilápia também foram encontrados nos estudos como alternativa
para o tratamento de queimaduras. Sendo que o primeiro apesar de sua eficiência, ainda possui
um custo muito alto; e os dois últimos, ainda em estudos e não padronizados, vêm ganhando
cada vez mais espaço.
Assim, foi evidenciado que existem várias alternativas relacionadas ao curativo para o
tratamento das queimaduras. Cabe ao profissional que cuidará do paciente nesta situação avaliar

1496

o ferimento e decidir qual será o melhor curativo a ser utilizado no tratamento, levando sempre
em consideração a realidade local e o custo-benefício.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a política de assistência estudantil no Brasil. A
pesquisa é bibliográfica com a revisão de literatura sobre a temática, levantamento de artigos
publicados e de documentos onde se encontram as normativas legais. A pesquisa demonstrou
que embora as discussões e debates acerca da politica de assistência estudantil coincidam com
a época do surgimento das primeiras universidades públicas brasileiras na década 1930, sua
regulamentação como política pública, no Brasil, é uma questão relativamente recente. O
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) busca viabilizar a igualdade de
oportunidades entre os estudantes, contribuir para a inclusão social e o desempenho acadêmico
dos estudantes. Concluiu-se do presente trabalho que a assistência estudantil é uma política
pública conquistada através de movimentos sociais e estudantis e constitui-se num mecanismo
fundamental para o enfrentamento da evasão escolar, da retenção e das desigualdades sociais,
econômicas e culturais, historicamente presentes na educação brasileira.
Palavras-chave: política de assistência estudantil, permanência, inclusão social.

AN ANALYSIS OF THE STUDENT ASSISTANCE POLICY IN BRAZIL

ABSTRACT
This article aims to contextualize and analyze the student assistance in Brazil. The applied
methodology was a bibliographic review with a literature review about the topic, a published
articles investigation, and the documents where the legal norms are. The research showed that
although the discussions and debates about the student assistance matched with the Brazilian
public universities emergence in the 1930s, its regulation as a public policy in Brazil, it is a
recent issue. The National Student Assistance Program (PNAES) aims to support equal
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opportunities among students, contributing to the students’ social inclusion and their academic
performance. From this study, we conclude that student assistance is a public policy conquered
through social and student movements and establishes a fundamental mechanism for managing
with scool evasion, retention and social, economic and cultural inequalities, historically present
in the Brazilian education system.
Keywords: student assistance policy, student continuation, social inclusion

INTRODUÇÃO
O presente artigo é uma revisão de literatura, baseada em uma descrição simplificada
de estudos, que tratam da Assistência Estudantil no Brasil. O objetivo do estudo é analisar a
política de assistência estudantil. Conforme Creswell (2010), um dos objetivos da revisão de
literatura em um estudo de pesquisa consiste em compartilhar com o leitor os resultados de
outros estudos que estão proximamente relacionados ao estudo que está sendo discutido.
Seguindo nessa mesma linha, Luna (1997) assinala que a revisão de literatura em um estudo
pode ser realizada com o objetivo de determinar o “estado da arte”, ou seja, mostrar através da
literatura publicada o que é conhecido sobre o tema.
O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), foi instituído pela Portaria
Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, e pelo Decreto nº 7.234, de 19 de junho de 2010.
Conforme estabelecido no Art. 2º do Decreto nº 7.234/2010, são objetivos do PNAES:
democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal;
minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da
educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da
inclusão social pela educação. Desse modo, a assistência estudantil constitui-se em mecanismo
fundamental para o enfrentamento da evasão, da retenção e das desigualdades sociais,
econômicas e culturais, historicamente presentes na educação brasileira. O PNAES configurase num programa de caráter assistencial, desenvolvido no contexto de uma política de educação
com perspectiva da garantia do direito do acesso e da permanência. O objetivo do Plano é
viabilizar a igualdade de oportunidades entre os estudantes, contribuindo dessa forma, para a
inclusão social e o desempenho acadêmico. (BRASIL, 2010)
O PNAES abrange as seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte,
atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso,
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participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Atualmente, o PNAES é um Programa que
tem como prerrogativa auxiliar e garantir a permanência na educação superior de estudantes
que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que, com a
expansão das vagas por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI) e a posterior criação da legislação pertinente às ações
afirmativas, uma parcela significativa da população, historicamente excluída da educação
superior federal, conseguiu acessar e permanecer neste espaço. Para essa revisão de literatura
foi realizado um levantamento de autores que escreveram sobre a temática e uma
análise do que foi investigado sobre a assistência estudantil no Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo cuja metodologia de pesquisa é bibliográfica e documental, em
razão dela possibilitar o conhecimento das contribuições de diferentes autores na literatura
publicada sobre a assistência estudantil e o marco legal desta política. Silva e Menezes (2005)
assinalam que na elaboração de uma revisão de literatura é recomendável que se utilize a
metodologia de pesquisa bibliográfica. Na mesma direção, Gil (2008) aponta que a pesquisa
bibliográfica desenvolve-se a partir de material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos. Para ele, a principal vantagem desse tipo de pesquisa é o fato de
permitir ao investigador a análise de uma série de fenômenos muito mais ampla do que aquela
que poderia pesquisar diretamente. Nesse sentido, a busca da literatura possibilita conhecer o
que já foi publicado e o conhecimento da legislação sobre a temática da assistência estudantil.
Foi realizada pesquisa bibliográfica na legislação, em livros, periódicos, dissertações e teses,
disponíveis na base de dados do Portal de Periódicos da CAPES, da Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações e no Google acadêmico.

RESULTADOS
Na pesquisa bibliográfica foram encontrados poucos achados sobre a assistência
estudantil. Essa contestação também foi feita por Imperatori (2017, p. 4) que afirma: “A
literatura apresenta, em sua maioria, estudos de casos e não pesquisas nacionais ou regionais, o
que torna a leitura sobre a realidade da assistência estudantil fragmentada”. Dos resultados
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encontrados, serão considerados, neste estudo, os que se avalia de maior relevância para a
discussão em questão, quais sejam: a) A legislação que norteia a assistência estudantil no Brasil:
Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007 e o Decreto nº 7.234, de 19 de junho de
2010 que tratam do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); e o Decreto nº
7.234/2010 que estabelece os objetivos do PNAES. b) O artigo “Assistência estudantil sob
múltiplos olhares: a disputa de concepções”, de Natália Gomes Dos Reis Dutra e Maria de
Fátima de Souza Santos, publicado em março de 2017, pela Revista Ensaio. c) O artigo “A
trajetória da assistência estudantil na educação superior brasileira”, de Thaís Kristosch
Imperatori, publicado pela revista Serviço Social & Sociedade, em agosto de 2017.

DISCUSSÃO
Analisando a bibliografia consultada observa-se que a regulamentação da assistência
estudantil como política pública, no Brasil, é uma questão relativamente recente. As discussões
e debates acerca do assunto, no entanto, coincidem com a época do surgimento das primeiras
universidades públicas brasileiras. “No território nacional mais propriamente, as primeiras
práticas de assistência estudantil remontam a década de 1930, atrelada à consolidação das
primeiras universidades brasileiras do século XX, sob o governo de Getúlio Vargas” (DUTRA
e SANTOS, 2017, p. 2). Conforme as autoras supracitadas, na atual conjuntura sociopolítica do
Brasil, a Educação Superior vem passando por um processo de reforma alicerçado no discurso
da democratização. Nesse contexto surgem, com certo destaque, políticas de expansão das
universidades e de ampliação e democratização do acesso e permanência no Ensino Superior.
Nesse cenário a assistência estudantil vem ganhando forças nas discussões promovidas
pela comunidade acadêmica e na agenda do Governo Federal que, em 2010, a elevou ao status
de política pública, através do Decreto no 7.234/07/2010, instituindo o Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES. Ainda conforme Dutra e Santos (2017, p. 2):

Apesar de atualmente a assistência ao estudante assumir papel de centralidade para o
Estado brasileiro na estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais através
da democratização da Educação Superior (MEC, 2013), cabe destacar que esse espaço
foi conquistado, resultado de intensas lutas sociais, encabeçadas principalmente pelo
movimento estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e pelo
Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace).
Essas constituem as principais entidades engajadas na luta por uma AE como direito
social e como política pública.
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Na trajetória histórica da assistência estudantil, destaca-se a luta dos diversos grupos e
movimentos sociais envolvidos na construção e defesa dessa política pública educacional.
Conforme as autoras referidas acima, nos diferentes contextos sócio-históricos em que tem sido
abordada, a assistência estudantil vai adquirindo diversos sentidos e levantando diferentes
posicionamentos quanto a sua implementação.
Diante das colocações de Dutra e Santos, faz-se necessário olhar criticamente para a
atual conjuntura sociopolítica do Brasil, onde se assiste a um retrocesso das políticas públicas
que estão em curso no país. Os avanços e conquistas, frutos da mobilização da sociedade estão
sendo agressivamente atacados com os constantes cortes orçamentários, principalmente na área
da educação. Essas reflexões tornam-se pertinentes, uma vez que a assistência ao estudante já
assumiu papel de centralidade nas políticas públicas do país, como estratégia de combate às
desigualdades sociais e hoje está sofrendo esse sucateamento, através de cortes orçamentários
e outras medidas que desvalorizam a educação como um todo. Imperatori (2017) faz a mesma
constatação de Dutra e Santos afirmando que o direito à educação não é um fato recente e que
as ações de assistência estudantil remetem aos anos 1930 com os programas de alimentação e
moradia universitária, época em que o governo Getúlio Vargas foi um marco nas políticas
sociais, reconhecendo a educação como um direito público regulamentado pelo Estado.
A autora recorda que em 1931 a Lei Orgânica do Ensino Superior (LOES) propunha
medidas de providência e beneficência aos corpos discentes dos institutos universitários para
amparar os estudantes reconhecidamente pobres. Mais tarde em 1934, a Constituição
incorporou a LOES assegurando assistência aos estudantes, através do art. 157 que determinava
que parte dos mesmos fundos fossem aplicados em auxílio a alunos necessitados. Desse modo,
para Imperatori (2017, p.1) a assistência estudantil,
foi extensiva para todos os níveis de ensino nos anos 1940, estando presente na
Constituição de 1946, art. 172, segundo o qual cada sistema de ensino terá,
obrigatoriamente, serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos
necessitados, condições de eficiência escolar.

A autora também destaca que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961,
abordou a Assistência Social Escolar, tratando-a como um direito discente e que com a
expansão da educação superior entre as décadas de 1950 e 1970, os estudantes menos
favorecidos passaram a ter maior acesso à universidade, o que gerou demandas por ações
específicas para atendimento desse público. Conforme Imperatori (2017), muitos desses jovens
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saíam de suas cidades para as capitais em busca de formação acadêmica e nesse contexto,
surgiram as reivindicações e lutas que levaram as instituições de educação a atenderem algumas
necessidades básicas dos estudantes que não tinham recursos.
Na sua maioria, são jovens procedentes de famílias de baixa renda que não possuem
condições de arcar com as despesas de moradia, alimentação e outras. Para esse público, o
Instituto Federal de Santa Catarina, para citar como exemplo, oferece o Auxílio Moradia, cujo
objetivo é custear parcialmente os gastos com aluguel ou outros custos com moradia fora da
sede familiar, proporcionando melhores condições para a permanência e êxito dos estudantes
matriculados na instituição.
As políticas públicas de atendimento ao discente tiveram um grande avanço com o
PNAES. Desse modo, a assistência estudantil constitui-se em mecanismo fundamental para o
enfrentamento da evasão, da retenção e das desigualdades sociais, econômicas e culturais,
historicamente presentes na educação brasileira. O PNAES configura-se num Programa de
caráter assistencial, desenvolvido no contexto de uma política de educação com perspectiva da
garantia do direito do acesso e da permanência. As prioridades de desenvolvimento das ações
são de responsabilidade das instituições federais de ensino, a partir de suas especificidades, bem
como das necessidades identificadas no seu corpo discente. Atualmente, o PNAES é um
programa que tem como prerrogativa auxiliar e garantir a permanência na educação superior de
estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que,
como já visto no decorrer deste estudo, com a expansão do acesso às Universidades, grande
parcela da população, historicamente excluída da educação superior federal, conseguiu
ingressar numa instituição pública. Trata-se, portanto, de um marco histórico para a política de
assistência ao estudante no Brasil. Imperatori reforça ainda que “a partir do PNAES, a
assistência estudantil se efetiva em articulação com atividades de ensino, pesquisa e extensão,
com foco principal na permanência desses estudantes nos seus cursos de graduação” (2017,
p.4). Vasconcelos (2010, p. 405), afirma que essa conquista foi fruto de esforços coletivos de
diversos atores educacionais e “representou a consolidação de uma luta histórica em torno da
garantia da assistência estudantil enquanto um direito social voltado para igualdade de
oportunidades aos estudantes do ensino superior público”. Dessa forma, é uma luta que deve
continuar tendo em vista que hoje os benefícios dessa política educacional não se estendem a
toda população que dela necessita.
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CONCLUSÃO
A partir das pesquisas feitas através dessa revisão bibliográfica foi possível concluir que
embora a assistência estudantil no Brasil tenha sido reconhecida como uma política pública
educacional, ainda há muito o que se avançar na implementação e garantia desse direito,
considerando a ampliação das formas de acesso às instituições federais de ensino. Os
apontamentos feitos no decorrer do trabalho e os desafios que a realidade atual apresenta
mostram o desafio e a importância da comunidade acadêmica seguir lutando pela garantia e
ampliação das ações de assistência estudantil, a fim de possibilitar a permanência e êxito dos
estudantes nas instituições de ensino.
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RESUMO
Os aptâmeros são fragmentos de oligonucleotídeos de fita simples e são selecionados
através de ciclos repetidos de seleção in vitro, técnica denominada SELEX (Systematic
Evolution of Ligands by Exponetial Enrichment), a partir de bibliotecas de sequências
aleatórias de ácidos nucleicos e incubada com a molécula alvo. As espécies selecionadas
são amplificadas por PCR e gerando uma biblioteca enriquecida de espécies ligantes. A
técnica de SELEX apresenta relativamente menor custo, quando comparada com métodos
de produção de anticorpos monoclonais e ao contrário, do mesmo, os aptâmeros são
selecionados por um processo in vitro. Desde a invenção dos aptâmeros grandes esforços
foram feitos para torná-los clinicamente relevantes para diversas doenças. O
medicamento Macugen foi o primeiro aptâmero a ser lançado comercialmente e aprovado
pela FDA para uso clínico no tratamento de doença macular degenerativa. Os aptâmeros
representam uma ferramenta útil na identificação de ligantes específicos podendo gerar
alvos contra uma grande variedade de moléculas e produzindo aptâmeros altamente
seletivos e específicos de interesse terapêutico e diagnóstico.
Palavras-chave: Aptâmeros, Ácidos nucleicos, SELEX.
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USE OF APTAMERS AS DIAGNOSTICS TOOLS AND THERAPEUTICS

ABSTRACT
The aptamers are fragments of single-stranded oligonucleotides and are selection through
repeated cycles of in vitro, a technique SELEX (Systematic Evolution of Ligands by
Exponetial Enrichment), from libraries of random nucleic acid sequences and incubated
with the target molecule. The selected species are amplified by PCR and generating an
enriched library of binding species. The SELEX technique has a relatively lower cost
when compared to monoclonal antibody production methods and the aptamers are
selected by an in vitro process. Since the invention of aptamers great efforts have been
made to make them clinically relevant to various diseases. The Macugen was the first
aptamer to be released commercially and approved by the FDA for clinical use in the
treatment of degenerative macular disease. Aptamers represent a useful tool in the
identification of specific ligands that can generate targets against a wide variety of
molecules and produce highly selective and specific aptamers of therapeutic and
diagnostic interest.
Keywords: Aptamers, Nucleic acid, SELEX.

INTRODUÇÃO
Aptâmeros são oligonucleotídeos de fita simples que se ligam a alvos específicos
com alta afinidade. Tuerk & Gold (1990) e Ellington & Szostak (1990), descreveram um
novo método, utilizando biblioteca de ácidos nucleicos (DNA ou RNA), para selecionar
oligonucleotídeos que se ligam seletivamente a certos alvos. A técnica é conhecida como
SELEX, que permite a obtenção de oligonucleotídeos de alta afinidade e especificidade
para qualquer classe de moléculas orgânicas.
Em comparação com os anticorpos, os aptâmeros oferecem várias vantagens,
incluindo rotulagem fácil, alta estabilidade e menor custo. Essas vantagens tornam
possível como uma sonda de reconhecimento para substituir o anticorpo no campo
diagnóstico (WANG,2018).
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Os aptâmeros apresentam ampla aplicação incluindo pesquisa básica na área
médica, farmacêutica, no desenvolvimento de drogas, diagnóstico e terapia. Os aptâmeros
são moléculas promissoras no desenvolvimento de novos agentes em diagnóstico devido
as suas propriedades de alta afinidade e especificidade, além de facilidade na modificação
química e produção in vitro.
Ao discutir pesquisas recentes e tendências futuras baseadas em muitas
publicações e revisões excelentes, tentamos dar aos leitores uma visão abrangente no
campo da seleção de aptâmeros e sua aplicação diagnóstica e terapêutica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão da literatura, sendo desenvolvida sob uma metodologia
teórica e conceitual, tendo como base livros especializados na área, tais como, biologia
molecular e biotecnologia, bem como o acesso a artigos publicados em periódicos
indexados e disponibilizados em bases de dados como, por exemplo, SciELO, PubMed e
ScienceDirect. Os artigos selecionados passaram por fichamento para a construção das
citações e foram utilizados para a revisão deste estudo.

REVISÃO DE LITERATURA
Os aptâmeros são oligonucleotídeos de DNA ou RNA com uma estrutura
tridimensional única que permite interagir com um alvo específico com alta afinidade e
especificidade (OSPINA-VILLA et al., 2016). Dois estudos inovadores foram realizados
simultaneamente e de forma independente demonstrando que os ligantes de ácido
nucleico podem ser isolados contra proteína. E aplicabilidade confirmada por Tuerk &
Gold (1990) e Ellington & Szostak (1990),
As moléculas selecionadas a partir da metodologia SELEX (Systematic Evolution
of Ligands by Exponetial Enrichment) são denominadas aptâmeros que do latim “aptus”
significa ‘apto’ e do Grego “mero” significa partícula (STOLTENBURG et al., 2007)
Os aptâmeros são obtidos a partir de bibliotecas combinatórias de ácidos nucleicos
por seleção in vitro. Essas moléculas são identificadas e selecionadas pelo método
SELEX. O ponto de partida para técnica de SELEX é a síntese de uma biblioteca
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representada por um conjunto de oligonucleotídeos contendo uma região aleatória (20-60
nucleotídeos) flanqueada por duas regiões constantes necessárias para ligação de
iniciador e amplificação por PCR. As bibliotecas de DNA de cadeia simples são obtidas
por métodos padrão de síntese de oligonucleotídeos, utilizando uma mistura dos quatro
monômeros para a síntese da região aleatória (DAVYDOVA et al., 2015). A biblioteca
de RNA é gerada por transcrição in vitro com a T7 RNA polimerase (ULRICH e
TRUJILLO, 2008).
O pool de biblioteca enriquecido é incubado novamente com o alvo, havendo
assim outros ciclos de seleção e amplificação até que se obtenha um ligante específico de
alta afinidade. Para a maioria dos alvos, o enriquecimento é obtido entre 8 a 15 ciclos.
Quando o ponto de saturação for atingido, ou seja, a realização de novos ciclos de seleção
e amplificação não aumenta a afinidade, os aptâmeros obtidos devem ser clonados em
vetores bacterianos e sequenciados para posterior caracterização (TUERK e GOLD,
1990; MISSAILIDIS e PERKINS, 2007). A CELL SELEX é uma SELEX para células e
foi desenvolvida para evitar a desvantagem de selecionar aptâmeros contra alvos em
conformação não nativa. Assim, os aptâmeros selecionados usando células inteiras serão
capazes de se ligarem em alvos com conformação nativa, mostrando, um grande potencial
em diagnóstico de células específicas e terapia (KONG e BYUN, 2013).
Desde a publicação do protocolo SELEX em 1990, muitos aptâmeros foram
descritos e um grande número de estudos revelou sua superioridade para diagnósticos,
terapias e desenvolvimento de drogas, em comparação com outras ferramentas,
essencialmente anticorpos monoclonais. Uma das principais vantagens é que eles podem
ser selecionados e caracterizados funcionalmente em menos de dois anos, enquanto para
o desenvolvimento de anticorpos requer mais tempo. Os aptâmeros são quimicamente
sintetizados, o que facilita sua comercialização como ferramentas terapêuticas (OSPINAVILLA,2016).
Os aptâmeros apresentam algumas vantagens quando comparados aos anticorpos
monoclonais, como: síntese rápida, baixo custo, baixo peso molecular, baixa
imunogenicidade, fácil modificação estrutural, capacidade de recuperar a conformação
ativa, estabilidade, fácil purificação; além de uma grande diversidade de moléculas alvo
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(ex. toxinas, enzimas, proteínas, vírus, bactérias e até mesmo células), com alta
especificidade. Estas características tornam os aptâmeros um candidato ideal para
utilização em terapêutica e diagnóstico (LIU; LIN; LAN, 2013; ZHANG et al., 2013).
Desde a invenção dos aptâmeros grandes esforços foram feitos para torná-los
clinicamente relevantes para doenças como degeneração macular, câncer, trombose e
doenças inflamatórias (KAUR et al.,2018).
O primeiro aptâmero a ser lançado no mercado é o medicamento Macugen
(pegaptanib da Eyetech), (GRAGOUDAS et al, 2004), para o tratamento de doença
macular degenerativa, sendo o único aprovado pelo FDA para uso clínico.
Chan et al, (2008) relata os aptâmeros com aplicações como agentes
anticoagulantes, o aptâmero RB006 conjugado com PEG, que se liga ao fator de
coagulação IXa, tem a função de inibir a cascata de coagulação. Em processos
inflamatórios aptâmero RA10-6 é capaz de bloquear a ligação da interleucina 17 no
receptor IL-17R, diminuindo assim a expressão de citocinas inflamatórias (CHEN et al,
2011).
De acordo com Ulrich e Wrenger (2009), os aptâmeros podem ser usados para
diagnóstico de infecção bacteriana ou parasitária. Aptâmeros que se ligam a
Mycobacterium tuberculosis (CHEN et al.,2007), proteína de membrana kinetoplastidina11 (KMP-11) de Leishmania infantum (MORENO et al., 2003), ou antígenos específicos
da superfície celular de Trypanosoma cruzi (ULRICH et al., 2002) ou Trypanosoma
brucei (HOMANN E GORINGER,1999).
Além disso, devido às vantagens acima mencionadas e à adaptabilidade única dos
aptâmeros às plataformas point-of-care, a tecnologia dos aptâmeros criou um nicho
estável no campo dos diagnósticos in vitro, aumentando a velocidade e a precisão dos
diagnósticos (KAUR et al.,2018).
Atualmente, os aptâmeros vêm sendo apontados como a molécula do futuro,
muitos estudos já abordam sua utilização conjugada a outros tipos de estruturas como
nanomaterias, buscando explorar assim, suas peculiares propriedades e aplicações (LIU;
LIN; LAN, 2013; SMITH et al., 2007).

1509

O objetivo desta revisão é fornecer uma visão geral das atividades de pesquisa
selecionadas e relacionadas às técnicas de seleção de aptâmeros baseadas em ácido
nucleico que foram relatados nas últimas décadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim que a técnica de SELEX foi desenvolvida, os aptâmeros começaram a ser
explorados como ferramentas de diagnóstico e terapêutica. Uma vez que existe a
possibilidade de selecionar aptâmeros com afinidade e especificidade elevada contra uma
molécula. Após a determinação de um alvo específico o uso de aptâmeros e a conjugação
do mesmo com agentes terapêuticos poderia dirigir drogas contra o alvo ou local de ação
específico, contribuindo para maior segurança e eficácia do tratamento.
Deste modo os aptâmeros podem ser empregados como ferramenta para o
diagnóstico e terapia de doenças de diversas naturezas, comprovando o poder e
versatilidade da técnica SELEX.
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