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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Conectados com a Ciência – Produção e Divulgação Científica nas Redes 

Sociais 

Resumo 

Divulgação e inclusão científica são aspectos de grande relevância. Acredita-se que 
quando são feitas nas fases iniciais do ensino, podem motivar os estudantes e ajudar a 
mudar a forma como esses enxergam a ciência. Este projeto objetiva incentivar a 
curiosidade científica, motivar a investigação de fenômenos do cotidiano (naturais ou 
não) e divulgar, de maneira moderna e diferenciada, o que é construído durante a sua 

execução nas redes sociais. 

 

 

 

Para que esse objetivo seja alcançado, são realizados experimentos com materiais de 
baixo custo e fácil acesso, contando com explicações em linguagem do cotidiano do 
público, despertando o interesse dos discentes nessa fase escolar. São utilizados o 
Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia), Instagram (instagram.com/ccceaj) e 
YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia), para divulgação dos experimentos e 
comentar sobre fatos e curiosidades do ramo científico. Essas ferramentas têm se 
mostrado eficazes, atingindo o público alvo e gerando bons resultados. 

 

Palavras-chave: Pesquisa. Física. Divulgação. Baixo custo. Experiências. Internet. 

TITLE: Connected with Science - Production and Scientific Dissemination on Social 

Networks 

Abstract 

Dissemination and scientific inclusion are aspects of great relevance. It is believed that 
when done in the early stages of teaching it can motivate students and help change the 
way they see science. This project aims to encourage scientific curiosity, to motivate the 
investigation of daily phenomena (natural or not) and to disseminate, it in a modern and 
differentiated, way what is built during its execution in social networks. 
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In order to achieve this objective, experiments with low cost and easy to access materials 
are carried out, with explanations in everyday language of the public, waking the interest 
of the students in this phase. Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia), 
Instagram (instagram.com/ccceaj) and YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia) 
are used to publicize the experiments and comment on facts and curiosities in the 
scientific field. These tools have been effective in reaching the target audience and 
generating good results 

 

Keywords: Physics. Dissemination. Low cost. Experiences. Internet. 

Introdução 

O mundo está cada vez mais direcionado pela tecnologia e seus avanços, que 
acontecem graças à realização de pesquisa científica, constituindo-se com um conjunto 
de práticas, como: investigação e compreensão do assunto referido; baseamento em 
um referencial teórico e busca e comparação de informações. Tendo em vista que essas 
pesquisas são, em sua maioria, feitas por estudiosos da determinada área e passadas 
ao público com uma linguagem rebuscada, que pode gerar desinteresse em uma 
parcela populacional de menor faixa etária, o Conectados com a Ciência designa-se em 
levar esses conhecimentos para mais próximo dos jovens e adolescentes, facilitando 
também o acesso devido ao meio de divulgação que é utilizado. 

 

Na maior parte das redes públicas de ensino no Brasil, a Física só ingressa na grade 
escolar a partir do segundo grau, gerando dificuldade para os estudantes, 
principalmente no início. Esse projeto busca, então, levar os conhecimentos da 
disciplina ministrada no Ensino Médio de forma descontraída e ligada à parte 
experimental. Após a realização de cada móbile, é feita a referenciado o ocorrido com 
os conceitos físicos, incentivando os inscritos a reproduzirem em casa e fixando o 
embasamento teórico em cada um deles. 

 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 64,7% das pessoas 
acima de 10 anos já acessaram a internet, das quais 85% são jovens entre 18 a 24 
anos. Dentro desses dados, 76,4% correspondem aos que a usam para assistir vídeos. 
Por isso, o meio audiovisual é a principal estratégia de divulgação usufruída pelo projeto. 
O Brasil está entre os principais utentes de redes sociais em toda América Latina, então 
esse é o meio de propagação utilizado. O Conectados com a Ciência conta com um 
canal no YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia) para a publicação dos vídeos, 
uma página no Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia) onde são publicados 
conteúdos de cunho mais teórico (como curiosidades e acontecimentos) e ingressou em 
mais uma rede social no ano de 2018, o Instagram (instagram.com/ccceaj), com o 
objetivo de maior aproximação com o público através do recurso “histórias”. Tanto o 
Facebook quanto o Instagram, são ferramentas que auxiliam na divulgação dos vídeos 

publicados no YouTube. 
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Os vídeos contam com a utilização dos materiais de baixo custo e fácil acesso para a 
realização de experimentos, sendo recicláveis ou até mesmo objetos domésticos (faca, 
copo, prato etc). Tanto neles, quanto nos textos das outras plataformas, é utilizada uma 
linguagem clara e objetiva, aproximando-se cada vez mais da realidade do receptor, 
assim como a presença de memes, gifs e efeitos de edição, no intuito de ficar mais 

atrativo, já que o público-alvo corresponde a jovens e adolescentes. 

 
Metodologia 

 

Toda a construção dos conteúdos publicados é realizada no laboratório de Física do 
Centro Vocacional Tecnológico de Jundiaí/RN (CVT), pela autora do projeto, aluna do 
Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio da Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ/UFRN), local onde está instalado o CVT. Como buscamos interesse de uma faixa 
etária específica, a qual está constantemente ligada ao meio cibernético, o projeto 
desenvolve-se nas redes sociais. Atualmente, abordamos três delas: YouTube, 
Facebook e Instagram. 

 

Através do YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia) são publicados conteúdos 
audiovisuais. O roteiro segue a seguinte ordem: apresentação do conteúdo tratado, 
passo a passo da experiência, resultado e explicação dos acontecimentos. Os materiais 
utilizados para a realização dos protótipos são de baixo custo e fácil acesso, como 
fósforo, vela, garrafa pet, papel. Por se tratar de um público jovial, a linguagem é objetiva 
e de fácil compreensão, comum do dia a dia, dando mais facilidade ao entendimento do 
que está sendo realizado, contando, também, com o melhor aproveitamento dos 
recursos de edição. 

 

O Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia) é utilizado principalmente para a 
divulgação dos vídeos. Esse veículo conta com uma ferramenta de publicação de textos, 
então, nessa rede, são postados curiosidades e acontecimentos. Os conteúdos são 
compactos e escritos de maneira que facilite a leitura e interpretação, geralmente 
acompanhados de uma imagem ou gif que atraia e remeta ao assunto. 

 

Em 2018, o projeto ingressou em uma nova plataforma, o Instagram 
(instagram.com/ccceaj). Sendo os vídeos o foco principal do projeto, também o 
utilizamos para divulgação. Nesse meio há um vínculo com o Facebook, então as 
postagens do Instagram são direcionadas para o perfil. Essa rede social conta com um 
recurso denominado histórias, que tem atraído os usuários pelo fato de permitir a 
visualização do vídeo ou foto publicados por apenas 24 horas. Com isso, usufruímos 
dessa ferramenta para atualizações em tempo real, como os bastidores da preparação 

dos conteúdos e perguntas, visando uma maior interação. 
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O objetivo do Conectados com a Ciência é a divulgação científica para os jovens. Sendo 
a discente/autora também desse grupo, facilita a expansão do projeto para os colegas. 
Logo, boa parte do público atingido são pessoas com a faixa etária entre 14 e 20 anos, 
de ambos os sexos, novos cursistas nessa instituição e até pré-vestibulandos. O projeto 
também atinge jovens da região onde a EAJ está localizada e do local de moradia da 
autora. Recentemente, o canal no YouTube vem recebendo acessos de outros países, 
como Colômbia, El Salvador, México, Equador e Estados Unidos. 

 

A abordagem das redes sociais para a aplicação do projeto torna-se vantajosa por causa 
da proporção que é tomada. Independentemente da idade, sexo e escolaridade, basta 
apenas ter acesso à internet para acessar o Conectados com a Ciência, diminuindo as 
desigualdades. Como essas plataformas dispõem de ferramentas para controle da 
conta, é possível analisarmos o desempenho de cada publicação através dos dados 
recolhidos e contabilizados pelo próprio servidor. Através dessas estatísticas, são 
ponderados os assuntos e tipos de trabalhos que mais atraem o público. 

 
Resultados e Discussões 

 
Como o objetivo do projeto Conectados com a Ciência é a divulgação científica nas 
redes sociais, usufruímos de três das mais utilizadas atualmente: Facebook, Instagram 
e YouTube. Todas disponibilizam gráficos e estatísticas para melhor acompanhamento 
do desempenho. 
 
Atualmente, a página no Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia) conta com 
1.030 curtidas e 1.023 seguidores (recurso que permite o aparecimento dos conteúdos 
no Feed de Notícias do público). Dessa quantia, 50% correspondem a mulheres e 50% 
a homens, onde o maior interesse são nas idades entre 18 e 24 anos (Figura 1). Entre 
agosto de 2018 e junho de 2019, sete publicações já foram feitas na página para auxílio 
na divulgação dos vídeos do YouTube, alcançando uma média de 94 pessoas. 
 
O canal no YouTube possui 696 inscritos e 121.492 mil visualizações. Os principais 
acessos ocorrem no Brasil e em países como Colômbia, El Salvador e México (Figura 
2), sendo 57,1% mulheres e 42,9% homens, variando a faixa etária principalmente entre 
18 e 24 anos (Figura 3). No período de agosto de 2018 a junho de 2019, foram 
realizadas sete atualizações, contando com experimentos sobre pressão, densidade, 
gases, termologia e magnetismo. 
 
O primeiro vídeo mais acessado, Nuvem na Garrafa, possui 113 visualizações e 13 
curtidas. O segundo mais acessado tem como título “Termologia”, com 64 visualizações, 
12 curtidas e 5 comentários. No dia 23 de julho de 2018, o projeto se estendeu ao 
Instagram (Figura 4) e hoje conta com 100 seguidores publicações. 
 
Levando em consideração, então, todos os dados aqui mostrados, é notório que os 
resultados atingidos foram os esperados quando o projeto Conectados com a Ciência 
foi proposto. 
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Os maiores acessos provêm de pessoas comuns à autora, seja por localidade, idade ou 
gênero. Entretanto, os perfis têm crescido de maneira extraordinária a ponto de atingir 
países limítrofes ao Brasil e de fora da América do Sul. Assim como a faixa etária, devido 
à linguagem e métodos utilizados serem atuais, claros e objetivos, o público jovem (14 
a 24 anos) sente-se mais atraído. 
 
É interessante observar que os acessos ao canal no YouTube, principal meio, se dão 
tanto por próprias pesquisas dos interessados, quanto por meio de links divulgados pela 
autora e similares (Figura 5). 
 

Conclusão 

 

Com base nas informações analisadas acima e no convívio com boa parte do público-
alvo, certifica-se que as atividades realizadas no projeto Conectados com a Ciência 
trouxeram maior interesse na área pelos seguidores e inscritos. Ao relacionar-se de 
forma experimental e clara com os conteúdos vistos na disciplina de física no Ensino 
Médio, o conteúdo torna-se mais compreensível ao entendimento, aumentando, 
consequentemente as notas em avaliações e o desempenho nas salas de aula. 

 

O projeto também traz acréscimos para a vida acadêmica da autora responsável, uma 
vez que, para realizar as postagens, é necessário se aprofundar e revisar assuntos 
estudados. Além do crescimento acadêmico, é importante ressaltar que a interação com 
as redes sociais, tal como a exposição em vídeos, traz melhoras na maneira de se 
expressar de quem está trabalhando nele, levando à perda da timidez e 

desenvolvimento da fala em público. 

 

Ao trabalhar para o crescimento do Conectados com a Ciência, é adquirido gosto pelo 
ensinar a ponto de preocupar-se com o entendimento do receptor, levando ao maior 

aprofundamento e à busca por metodologias que atraem o público. 

 

Sendo assim, é de extrema importância que o projeto se mantenha, pois não é benéfico 
apenas para quem está produzindo, mas também para aqueles que recebem. É de 
saber comum que os jovens não se sentem atraídos por disciplinas como a Física por 
causa da forma como é ministrada, então, adaptá-la para o que é atraente a eles faz-se 
necessário e o Conectados com a Ciência vem mostrando que é eficaz. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Público da Página Conectados com a Ciência 

 
 

Figura 2 - Principais Países de Origem dos Acessos ao Conectados com a Ciência 

 
 

Figura 3 - Gênero e Idade dos Visitantes do Conectados com a Ciência 

 
 

Figura 4 - Perfil do Conectados com a Ciência no Instagram 

 
 

Figura 5 - Tipos de Origem de Tráfego para o canal do Conectados com a Ciência 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 14 

 

CÓDIGO: ET0349 

AUTOR: HUDSON SILVA DE BORBA 

ORIENTADOR: TANIRO CHACON RODRIGUES 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de Middleware para IoT visando economia de energia dos 

dispositivos da rede. 

Resumo 

A Internet das Coisas apresenta-se como solução de vários problemas de diversas 
áreas do conhecimento humano. É imperativo para o funcionamento de aplicações para 
IoT implantadas em um cenário que demanda o uso de bateria a adoção de estratégias 
para economia de energia para os dispositivos da aplicação. Como solução, foi adotado 
um middleware para IoT capaz de gerenciar o uso de energia dos dispositivos através 
de políticas de economia de energia. O objetivo do deste trabalho é a implementação 
de um módulo de previsão de dados para o middleware adotado para, a partir de dados 
iniciais coletados pelos dispositivos, identificar correlações dentro desse conjunto de 
dados e reduzir a consulta a dispositivos com sensores que possam alto grau de 
correlação. Nesse sentido, foi desenvolvido um módulo de predição de dados utilizando 
algoritmos de Linear Regression, Neural Network (RNA), Suporte Vector Machine (SVM) 
para construir modelos matemáticos de regressão. Os resultados pontaram 
superioridade para o SVM, que mostrou o menor erro em comparação com os demais, 
mostrando que pode ser eficiente para uso no middleware. 
 
Palavras-chave: MiddlewareInternet das CoisasRegressãoAprendizado de Máquina 

TITLE: IoT Device Energy Saving Middleware 

Abstract 

The Internet of Things presents itself as a solution to various problems in various areas 
of human knowledge. It is imperative for the operation of IoT applications deployed in a 
scenario that demands battery usage to adopt energy saving strategies for the 
application devices. As a solution, IoT middleware was adopted that is able to manage 
device power usage through energy saving policies. The objective of this paper is to 
implement a data prediction module for the middleware adopted to, from initial data 
collected by the devices, identify correlations within this data set and reduce the query 
to devices with sensors that can high degree of accuracy. correlation. In this sense, a 
data prediction module was developed using Linear Regression, Neural Network (RNA), 
Vector Machine Support (SVM) algorithms to construct mathematical regression models. 
The results showed superiority for SVM, which showed the smallest error compared to 
the others, showing that it can be efficient for use in middleware. 

 

Keywords: MiddlewareInternet of ThingsMachine LearningRegression 

Introdução 

O mundo da IoT (Internet das Coisas) apresenta uma miríade de opções para resolver 
problemas de diversas áreas do conhecimento humano. A aplicabilidade da IoT parte 
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da ideia do uso de dispositivos eletrônicos equipados com processador, bateria, rádio, 
sensores e/ou atuadores, conectados por rede sem fio e capazes de enviar informações 
sobre o ambiente para Internet, onde tais informações poderão ser utilizadas em 
diferentes aplicações pelos usuários finais. Uma potencial solução para atender as 
demandas de IoT é a adoção de plataformas de middleware (FERREIRA, 2016) para 
IoT. Um middleware fornece as abstrações necessárias para construir aplicações e 
acessar dados produzidos pela rede. Além disso, permite a interoperabilidade entre os 
dispositivos que compõem a rede através da disponibilização de uma API padronizada, 
onde dispositivos diferentes possam se comunicar (PEREIRA, 2014. 
 
Um dos objetivos comuns de aplicações para IoT é dar o acesso à dados ambientais, 
como temperatura e umidade, obtidos pelos dispositivos através de sensores. Dentro 
desse cenário, existem situações, como na agricultura de precisão ou monitoramento 
de ambientes selvagens, onde os dispositivos para IoT devem ser, muitas vezes, 
implantados em locais remotos ou de difícil acesso, sem acesso a rede elétrica. Nesse 
contexto os dispositivos precisam ser instalados utilizando baterias, as quais possuem 
capacidade energética limitada, como fonte de alimentação, fator que influencia no 
tempo que aquele dispositivo estará disponível para a aplicação IoT. Assim, é imperativo 
para o funcionamento de aplicações para IoT implantadas em um cenário que demanda 
o uso de bateria a adoção de estratégias para economia de energia para os dispositivos 
da aplicação. 
 
Uma das atividades mais dispendiosas em termos de energia é a utilização de uma rede 
sem fio (DEL RIO et al., 2018) para envio ou recepção de informações. Mesmo assim, 
é comum que em aplicações para IoT os dispositivos para IoT coletem e enviem dados 
de seus sensores de maneira contínua, significando, muitas vezes, um gasto energético 
desnecessário no dispositivo, pois para alguns sensores específicos, como de 
temperatura, por exemplo, muitas vezes os dados coletados tendem a variar muito 
pouco e podem seguir padrões muito específicos ao longo de um dia. Uma possível 
estratégia de redução do consumo de energia é agregar valor aos dados brutos de 
sensor enviados para entender o contexto no qual ele está inserido. Com a análise 
desses dados é possível compreender o dado que está sendo enviado e traçar 
estratégias, utilizando aprendizado de máquina para, ao invés de utilizar dados enviados 
pelos dispositivos, passar a utilizar dados gerados através de um mecanismo de 
predição quando o erro relacionado estiver dentro de uma margem aceitável. 
 
Dentro do contexto apresentado, em (Bernardo, 2017) é apresentado um middleware 
para IoT capaz de gerenciar o uso de energia dos dispositivos através de políticas de 
economia de energia que modificam os ciclos de trabalho dos dispositivos, que poderá 
ser ativo ou inativo (conhecido tecnicamente como deep sleep). No entanto, quando um 
dispositivo entra em estado inativo ele fica totalmente inacessível, deixando de fornecer 
informações para a aplicação. Assim, o objetivo do presente trabalho é a implementação 
de um módulo de previsão de dados para um middleware para IoT tem potencial para, 
a partir de dados iniciais coletados pelos dispositivos, identificar correlações dentro 
desse conjunto de dados e reduzir a consulta a dispositivos com sensores que possam 
alto grau de correlação. Os objetivos específicos desse trabalho são: (i) fornecer um 
valor futuro estimado, dispensando a leitura do sensor; (ii) permitir ao usuário desabilitar 
ou habilitar dispositivos; (iii) Evitar desperdício baterias; (iv) prolongar o tempo de 
utilização de dispositivos em aplicações de monitoramento. 
 

 

Metodologia 
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Para satisfazer o objetivo da pesquisa, foi desenvolvido um serviço web de predição de 
dados aliado a um middleware (Bernardo, 2017) chamado MEPIM, capaz de aplicar aos 
dispositivos de rede políticas de economia de energia. 
 
3.1. ARQUITETURA EM CAMADAS 
 
A arquitetura do Middleware é composta pelas camadas: Real Time Database, Controle 
e Gerenciamento de Energia e Node (Figura 3). O módulo de previsão de dados não faz 
parte da arquitetura em camadas do MEPIM, ele apenas se alimenta dos dados que o 
Módulo de Controle e Gerenciamento fornece aos Módulo RealTime Database, senso 
assim, ele não interfere no funcionamento geral, este módulo também pode conter uma 
interface própria de acesso aos recursos da API (Anexo Figura 1). 
 
O Módulo de previsão tem como objetivo usar os dados fornecido pelo Módulo RealTime 
Database, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, treina modelos de regressão 
para encontrar uma função que descreva o comportamento dos dados, com isso, é 
possível prever valores utilizando a função gerada pelo modelo. O objetivo é fornecer 
um dado com a melhor precisão possível para que o usuário possa deixar os nós da 
rede um maior tempo inativos. 
 
3.2 IMPLANTAÇÃO 
 
A implantação foi realizada através da criação de uma aplicação web utilizando a 
linguagem de programação Java onde são definidos os recursos e serviços a serem 
disponibilizados, implantado em um servidor Tomcat. 
 
Processo de implantação dos nós da rede foi realizado através da IDE Arduino onde é 
realizada a definição da placa de desenvolvimento “NodeMCU 1.0 ESP-12E Module”. 
 
A implantação da base de dados foi feita através da plataforma do Firebase, sendo 
necessário apenas a definição do nome do projeto (nome do banco de dados) e a 
definição das regras de acesso aos dados. 
 
A implantação do Módulo de Previsão dá-se a através da criação de uma aplicação web 
utilizando a linguagem Python com o auxílio do framework para desenvolvimento web 
Flask, implantado em servidor a aplicação. 
 
3.3. MÓDULO DE PREVISÃO 
 
O módulo de previsão de dados fornece uma interface de alto nível, que disponibiliza os 
recursos para quaisquer outras aplicações. Esta aplicação (Serviço), lida com o acesso 
ao banco de dados em tempo real, trata as informações para a estrutura necessária 
para a utilização dos algoritmos de aprendizado de máquina, aqui onde foi utilizado os 
recursos do Scikit-Learning. 
 
Nesta API desenvolvida todas as requisições são do tipo POST, isso porque sempre 
será necessária uma entrada com informações aos recursos que serão utilizados. Para 
criação de modelos preditivos foram utilizados 3 algoritmos, são eles: SVM (Máquina de 
vetor de suporte), MLP (Neurónio de múltipla camada) e a Regressão Linear. Para cada 
algoritmo existem dois recursos POST, o primeiro recebe as informações do banco que 
será usado, a identificação do dispositivo, a variável de monitoramento e as variáveis 
independentes. 
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O (Anexo Figura 2) mostra a entrada de informações de uma requisição POST para 
treinar o modelo usando o banco de dados informado. Para a chamada do recurso, é 
realizada uma requisição POST ao recurso “/prediction/mlpRegression”, este 
corresponde ao algoritmo que será utilizado, neste caso a Rede Neural, para cada 
técnica utilizada temos um recurso deste gênero para treinar o modelo de acordo com 
a base de dados. 
 
Para a chamada do recurso acima, temos então uma requisição POST ao recurso 
“/prediction/mlpRegression”, este corresponde ao algoritmo que será utilizado, neste 
caso a Rede Neural, para cada técnica utilizada temos um recurso deste gênero para 
treinar o modelo de acordo com a base de dados. 
 
Após ter treinado o modelo o passo seguinte é usá-lo para prever o valor da variável 
desejada, para isso basta realizar outra requisição POST ao recurso 
“/prediction/mlpRegression/data”, este receberá as informações de entrada para o 
modelo como também o tempo (Data e Hora), para prever o valor de saída (Anexo 
Figura 3). 
 
3.4. TREINAMENTO E ANÁLISE 
 
No treinamento de dados, alguns testes são realizados antes que nós seja possível 
disponibilizar o serviço para o usuário final. Essa análise é necessária pois as técnicas 
de RNA e o SVM possuem diversos parâmetros ajustáveis que precisam ser 
encontrados para melhorar o resultado final, para isso é necessário realizar um teste 
com diferentes combinações encontrar uma boa configuração. 
 
O teste realizado é disposto da seguinte forma. A base de dados é separada em duas 
partes, base de treino e base de testes, com 70% e 30% dos dados respectivamente. 
Feita a separação, os dados de treino vão servir para treinar o modelo, enquanto os 
dados de teste são passados ao modelo treinado para avaliar o erro gerado. Como 
possíveis muitas combinações de parâmetros foi utilizado o GridSearchCV, uma API 
para pesquisa exaustiva sobre valores de parâmetros especificados para um estimador. 
O GridSearchCV recebe como parâmetro um Hash contendo as variações de 
parâmetros que serão feitas e o algoritmo que será utilizado para montar o modelo. 
 
O GridSearchCV foi utilizado com a técnica de amostragem de validação Cruzada, isso 
significa que usa os dados de treino e divide em k folds (pedaços) e valida internamente 
testando o erro do modelo com usando um dos folds aleatoriamente, esse técnica de 
amostragem é ideal para uso de em bases com poucos número de exemplos, que foi o 
caso da base utilizada (Anexo Figura 3). 
  
A variável “param_grid” é um Dicionário Python que contém a configuração e a variação 
de cada parâmetro para cada execução que será realizada pelo GridSearchCV. Ao final 
do processo, que pode ser demorado, o GridSearchCV retorna a melhor configuração 
encontrada. 
  
 
Resultados e Discussões 

 
Para avaliação do modelo gerado, foram adotadas três métricas de validação para o 
modelo, a saber: (i) Erro médio Absoluto; (ii) Média do Quadrado do Erro; (iii) Média da 
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Raiz do Quadrado do Erro. Foram testados os 3 algoritmos utilizados, conforme 
apresentado no (Anexo Figura 4). 
  
Os resultados foram dentro do esperado, em geral o SVM se destaca, levando vantagem 
sobre os demais métodos em todas as 3 métricas de avaliação. Porém não é possível 
descartar os outros métodos porque é um resultado que depende do que estamos 
monitorando, a base e os dados que são os parâmetros de entrada do modelo. 
 
Conclusão 

 
A utilização das técnicas de aprendizado de máquina podem ser um bom mecanismo 
indicativo para middleware, a pesquisa encerrou-se sem que um teste real fosse feito, 
então como conclusão não pode-se dizer que o que foi estudado e levantado ao longo 
do tempo pode contribuir ativamente para a área da IoT, porém fica como uma boa 
iniciativa para trabalhos futuros. 
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Figura 3 
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TÍTULO: Uma investigação de técnicas de seleção de características baseadas em 

algoritmos genéticos aplicadas à biometria keystroke dynamics 

Resumo 

Devido ao uso contínuo das redes sociais, os usuários podem ficar vulneráveis a 
situações online, como a pedofilia. Uma das maneiras de investigar um suposto pedófilo 
é verificar a legitimidade do gênero que alega. Uma técnica possível a adotar é a análise 
da dinâmica das teclas. No entanto, essa técnica pode extrair muitos atributos, 
causando um impacto negativo na precisão do classificador devido à presença de 
atributos redundantes e irrelevantes. Assim, este trabalho usando a abordagem wrapper 
na seleção de recursos usando algoritmos genéticos e como classificadores KNN, SVM 
e Naive Bayes. Trazendo como melhor resultado o classificador SVM com 90% de 
precisão, identificando o que é mais adequado para ambas as bases. 

 
Palavras-chave: dinâmica de teclas, reconhecimento de gênero, algoritmo genético 

TITLE: An investigation of genetic algorithm-based feature selection techniques applied 

to keystroke dynamics biometrics 

Abstract 

Due to the continuous use of social networks, users can be vulnerable to online situations 
such as pedophilia treats. One of the ways to do the investigation of an alleged pedophile 
is to verify the legitimacy of the genre that it claims. One possible technique to adopt is 
keystroke dynamics analysis. How- ever, this technique can extract many attributes, 
causing a negative impact on the accuracy of the classifier due to the presence of 
redundant and irrelevant attributes. Thus, this work using the wrapper approach in 
features selection using genetic algorithms and as KNN, SVM, and Naive Bayes 
classifiers. Bringing as best result the SVM classifier with 90% accuracy, identifying what 
is most suitable for both bases. 
 
Keywords: keystroke dynamics, gender recognition, genetic algorithm 

Introdução 

The use of social networks grew enormously, serving to connect and share information 
among different groups of people. However, users can be vulnerable to risky situations, 
pedophilia is one of them. One of the ways to do the investigation of an alleged pedophile 
is to validate whether the individual is, in fact, the genre that it is said to be. For this, a 
possible technique to be adopted is the keystroke dynamics [Fairhurst and Da Costa-
Abreu 2011]. The keystroke dynamics is a behavioral biometric which consists of 
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analyzing the way the user types in a terminal, monitoring the keyboard to identify the 
user based on his/her usual typing rhythm patterns. Keystroke dynamics can be 
extracted through fixed text or free texts, that is, texts that have been predetermined for 
all individuals under observation and texts that have periodic monitoring of the 
keystrokes, respectively. This technique is accessible since external hardware is not 
required to collect data from the keyboard only [Darabseh and Namin 2015]. 

Studies have shown that keystroke dynamics is a viable technique for gender recognition 
such as [Tsimperidis et al. 2018, Antal and Nemes 2016], however, this technique can 
extract many attributes and dealing with a large amount of attributes can have a negative 
impact. In an intuitive way, the greater the number of attributes in a database, the easier 
it is to extract knowledge models, however, in practice this may not to be true, since there 
may be irrelevant or redundant attributes and the presence of noise it can confuse the 
classifier as well as impair its accuracy, the computational cost increases exponentially 
with a very large number of attributes, making it difficult to construct the model [Faceli et 

al. 2011]. 

Features selection is considered one of the most important steps in the process of data 
mining, machine learning and pattern recognition, since it aims to reduce dimensionality 
by selecting a subset features relevant to the build of a model, because the presence of 

irrelevant or redundant features can affect the performance of the classification algorithm 
[Santana 2012]. Feature selection can be done using a filter or wrapper-based approach 
which will be explored later in this work. 

Thus, the present work aims to perform a comparative analysis between features 
selection techniques for gender recognition on the databases of keystroke dynamics 
using a wrapper approach with genetic algorithms. 

 
Metodologia 

 

Since the papers presented previously point to the improvement in the performance of 
classification systems from the features selection, and that it is feasible to recognition 
gender from databases of keystroke dynamics [Kawamura and Chakraborty 2017], this 
work will allow the identification of which features selection techniques may result in 
smaller subsets of attributes with increased system accuracy and be reliable to be used 

in security applications. 

  

Genetic Algorithms 

Genetic algorithms are a search technique and optimization based on the Darwinian 
principle of natural selection proposed in the book, The Origin of Species in 1859. This 
algorithm can be used to features a selection of a database from a wrapper approach 
and was used in this work. Its development is based on biological mechanisms as 
heredity and evolution. The algorithm is a population-based method and a chromosome 

is used to represent each solution to the given problem [Santana and Canuto 2014]. 
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The operations of the genetic algorithm work by randomly generating an initial 
population, which will be the first generation of all, then each individual of this population 
is evaluated using an objective function or fitness function, which is used to define how 
close the individual is of the optimal solution. From the evaluation carried out, the fittest 
individuals are selected to continue in the genetic process, they are placed in a 
temporary population which can be called parents and they are responsible for the next 
generation. This loop involving evaluation, selection, and genetic operators is repeated 
until reach ending condition [Santana and Canuto 2014]. Thus, the initial population was 
30 individuals and randomly chosen. Parent selection was done through binary 
tournament and the genetic operators used were mutation and single point crossing 
using rate equal to 0.5 and 0.9. Moreover, elitism, which is the choice of the best 
individual to be passed on to the next generation, was also used in this work. The 
parameters of the genetic algorithm were chosen empirically. 

 

The experiment was conducted in three stages using the databases, Brazilian hand- 
based behavioral biometrics [Da Silva et al. 2016] and GREYC [Giot et al. 2009]. The 
first step was the features selection with the wrapper approach using genetic algorithms 
for the KNN, SVM and Naive Bayes classifiers. All experiments were performed 30 times, 
for the third and final step to calculate the mean and standard deviation in order to 
perform statistical tests with T-test. 

In order to perform a comparative analysis between the attribute selection techniques, 
we used three classifiers, which were from the standard implementation of the Weka 
toolbox [Hall et al. 2009]. These are K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine 
(SVM) and Naive Bases, as well as the genetic algorithm, the choice of machine learning 
algorithms parameters, were chosen after several tests were performed. They were, for 
KNN (K = 11, K = 3 and Euclidean distance, for Brazilian hand-based behavioral 
biometrics and GREYC database, respectively), SVM (C was set to 10 and 100 and 
Kernel was Puk, for base data Brazilian hand-based behavioral biometrics and GREYC, 
respectively) and finally the default configuration of Naive Bayes was used. These 
classifiers were chosen because they belong to different learning paradigms and can 
bring different aspects to the comparative analysis to be performed. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

As mentioned previously, our experiments were conducted using two databases, 
Brazilian hand-based behavioral biometrics and GREYC, having 43 and 60 attributes 
and 231 and 7555 instances, respectively. In both databases, data were separated by 
66% for training and 33% for testing with the KNN, SVM and Naive classifiers. 

According to the results presented in Table 2, it can be observed that Naive presented 
the least accuracy for the two databases, which can be justified by a possible correlation 
between the attributes of the base since this model assumes the independence between 
attributes. The KNN obtained higher accuracy for both bases, and for the Brazilian hand-
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based behavioral biometrics base the SVM got a bit better adjusted. It can be observed 
that there was an increase in accuracy in both bases for all classifiers when compared 
to the results with the complete base. The SVM classifier was the most adequate in both 
bases with an increase in accuracy of 14.55% and 11.77% even though it did not remove 
many attributes such as Naive Bayes. 

 

 
Conclusão 

 
The process of selecting attributes is one of the most important steps in the process of 
data mining, pattern recognition, and machine learning and with it, databases containing 
many attributes, may require high computational power. Thus, the selection of a subset 
of features that contains relevance to the class may increase the accuracy of the 
classification. The use of genetic algorithms seems to be better, although it has an 
increase in computational cost, but may show us better results in terms of accuracy as 
in a better subset. Where our results showed that the wrapper approach is better 
compared to no selection and statistically proven. The best classifier for both databases 
that resulted in greater accuracy to classify a user’s gender was the SVM with 90% 
accuracy 
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TÍTULO: Divulgação e popularização da física através de redes sociais: Uma nova forma 

de aprender. 

Resumo 

 

A divulgação cientifica feita de formas não convencionais, é de extrema importância 
para que as pessoas, principalmente os jovens que estão com suas mentes em 
desenvolvimento, sejam influenciados a ver a ciência com novos olhos, não como uma 
um conteúdo a ser obrigatoriamente aprendido em sala de aula, mas como uma fonte 
inesgotável de conhecimento que pode ser adquirido até mesmo de forma dinâmica. 
Desta forma, o projeto intitulado” conectados com a ciência” (Inclusão cientifica de 
escolas e estudantes e divulgação em redes sociais), tem como principal objetivo 
alcançar o maior número de estudantes possível através de vídeos dinâmicos, 
experimentais e explicativos sobre os mais diversos campos da física, que por sua vez, 
tornam o aprendizado mais fácil e atrativo ao público. Os vídeos foram feitos baseados 
nos conteúdos lecionados no ensino médio. Ao longo deste ciclo foi feita uma sequência 
de vídeos sem temáticas pré-definidas, que posteriormente foram divulgados nos meios 
de comunicação /mais populares na contemporaneidade (Instagram, facebook e 

youtube). 

 
 
Palavras-chave: Divulgação. Ciência. Física. Meios de comunicação. Dinamicidade. 

TITLE: Dissemination and popularization of physics through social networks: A new way 

of learning. 

Abstract 

 

Scientific dissemination done in unconventional ways is extremely important for people, 
especially young people with developing minds, to be influenced to see science with new 
eyes, not as a content to be learned in class. but as an inexhaustible source of knowledge 
that can be acquired even dynamically. Thus, the project entitled “Connected with 
science” (Scientific inclusion of schools and students and dissemination in social 
networks) aims to reach as many students as possible through dynamic, experimental 
and explanatory videos on the most diverse fields. physics, which in turn make learning 
easier and more attractive to the public. The videos were made based on the contents 
taught in high school. Throughout this cycle was made a sequence of videos without 
predefined themes, which were later released in the media / most popular in 
contemporary (Instagram, facebook and youtube). 
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Keywords: Disclosure. Science. Physics. Media. Dynamicity 

Introdução 

Hodiernamente, nas sociedades contemporâneas, o conhecimento científico é algo 
corriqueiro na vida das pessoas, desta forma, chegando naturalmente na vida dos 
estudantes com o decorrer dos anos letivos. Um dos desafios que os profissionais e os 
estudantes enfrentam no século XXI, é passar e assimilar o conhecimento. Apesar de 
acessível a grande parte da população, o conhecimento científico encontrado nos livros 
ou até mesmo em páginas da web não são tão esclarecedores como se espera. Tendo 
isso em vista, a consequência esperada é o desinteresse pela disciplina, devido a 
fatores como a frustração. 

Uma problemática bastante recorrente atualmente no meio estudantil é a dificuldade de 
entendimento do conteúdo que é passado em sala de aula, principalmente no que diz 

respeito às matérias ditas de exatas. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo INEP em outubro de 2012, cerca de 89% dos 
estudantes concluem os estudos sem saber o básico de exatas, e é a área com os 
índices mais baixos de aprendizado do Brasil. Como um dos fatores contribuintes para 
esses resultados está a falta de relação da matéria com o dia a dia do indivíduo. Além 
disso, os estudantes alegam o fato de que a matéria é chata e cansativa. 

A física é uma ciência acrescida de matemática, o que se torna mais um fator de extrema 
complexidade no entendimento e consequentemente na hora de realizar avaliações. 
Desta forma o projeto “Conectados com a ciência” vem como uma alternativa de 
amenização dessas estatísticas e forma de resolução da problemática em questão. 

Trata-se da divulgação e popularização da física através de mídias sociais, este 
conteúdo sendo passado de forma não convencional e dinâmica, para que desta forma 

o entendimento seja facilitado e o interesse pela física de torne intenso. 

O projeto se desenvolve a partir da produção de vídeos em forma de tutoriais, que 
enfatizam principalmente os assuntos de física óptica, térmica e ondas, estes, por sua 
vez demonstram fenômenos físicos. Esses experimentos em sua maioria são realizados 
com materiais de baixo custo ou facilmente encontrados em casa, para que os 
espectadores possam reproduzir os mesmos e fixar melhor como ocorre e o porque de 
ocorrer determinado fenômeno e muitas vezes aplicar o evento ao seu dia a dia. 

Os vídeos são divulgados em três plataformas : Facebook 
(https://www.facebook.com/ConectadosComACiencia/ ), YouTube 
(https://www.youtube.com/user/conectadoscomciencia/videos ), e a que foi 
acrescentada ao projeto neste ciclo, Instagran (@cccEAJ). Através da internet esses 
conteúdos podem atingir uma grande massa de pessoas, e desta forma auxiliar diversos 
estudantes e pesquisadores, para que o melhor entendimento da área seja algo 
possível. 

 
Metodologia 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 27 

 

A metodologia utilizada pelo projeto, tem como principais intuitos tornar a física mais 
fácil e seu entendimento mais acessível a todos. Desta forma, são seguidos alguns 
passos para que esses objetivos sejam alcançados, sendo eles: a utilização de uma 
linguagem mais coloquial e sucinta, que proporcione um fácil entendimento, a realização 
dos experimentos de forma bastantes dinâmica e a utilização de materiais que mais se 
encaixem no cotidiano dos alunos, os quis não sejam necessariamente encontrados em 
um laboratório de física, para que a prática possa ser realizada por qualquer pessoa 
facilitando a fixação, a aplicação do experimento em teoria, para auxiliar no 
entendimento da matéria de física e por fim, a utilização de exercícios de fixação. 

Os experimentos realizados contaram com materiais encontrados facilmente e de baixo 
custo, como segue o padrão do canal. No vídeo intitulado “ELETROSTÁTICA DO 
PALITINHO - CCC”, publicado em 15 de junho de 2019, foram utilizadas apenas duas 
moedas, um palito de fosforo e um balão. A partir deste experimento, pôde ser mostrado 
a eletrostática dos corpos, estudada na área de eletricidade. 

Os meios de comunicação nos quais os conteúdos são expostos, são considerados 
atrativos para o púbico, devido ao fato de que as redes sociais são os meios mais 
utilizados por todos atualmente. Desta forma é possível ter acesso ao conhecimento da 
forma mais prática possível, quantas vezes quiser e a qualquer momento. 

 
Resultados e Discussões 

 

No canal “Conectados com a Ciência”, os resultados obtidos foram bastante 
animadores. Ultrapassando os resultados do ano anterior em muitos aspectos, o canal 
contou com um acréscimo de 255 inscritos, totalizando 705 até o momento presente . O 
total de visualizações nos últimos 365 dias foi de 35.451, dos vídeos publicados nesse 
ciclo, o mais repercutido foi “ELÉTROSTATICA DO PALITINHO - CCC”, com o total de 
204 visualizações. As origens de tráfego mais utilizadas para ter acesso aos vídeos são: 
Outros recursos do YouTube, pesquisas do YouTube, as páginas do canal e outras 

desconhecidas. 

Além disso, o canal vem, ainda que em poucas proporções, atingindo publico de outros 
países. Como é de se esperar, o maior publico atingido foi nativo, do próprio Brasil, mas 
também foram constatadas visualizações de países como: México, Colômbia e 

Argentina. 

Sobre os espectadores, é importante ressaltar que a faixa etária segue a linha dos anos 
anteriores, atingindo o público alvo objetivado. Nos últimos 365 dias o público maia 
atingido foi o de 13 a 24 anos. Além disso, o público é majoritariamente feminino, isso é 
uma grande vitória não só para o canal, como para a ciência, pois isso prova que cada 
vez mais, as mulheres estão se interessando pela área da física. 

A maior taxa de origem de inscrição provém das exibições do YouTube, o que mostra 
que o conteúdo promovido está agradando ao público e surtindo algum efeito em suas 
vidas. De acordo com as estatísticas, 97,3% das inscrições foram realizadas a partir da 
página de exibição do YouTube. 

Os trabalhos produzidos no decorrer do ano, de fato mostram resultados. Tendo a 
internet como meio de comunicação, o que é importantíssimo, pois é um sinônimo de 
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globalização, os vídeos possuem um bom índice de visibilidade, e de fato, mostra esse 
resultado, pois o canal atinge pessoas de diversas partes do mundo. 

Os conteúdos produzidos neste período, foram um fator de suma importância para o 
crescimento do canal e consequentemente, um pilar para que as pessoas tivessem mais 
compreensão sobre os conteúdos de física. Prova disso foi a busca de um espectador 
do conectados, que preferiu não ser identificado, com 13 anos de idade para tirar 
dúvidas sobre física elétrica, alegando que o método utilizado no canal era bastante 
explicativo, solicitou a realização de um experimento que não chegou a ser mostrado no 
canal. Foi feito um experimento sobre o quarto estado da matéria: o plasma, que 
consistia em uma bola de plasma caseira e posteriormente explicado o fenômeno 

ocorrido. 

O projeto tem como intuito, divulgar e popularizar a física nas redes sociais mais 
utilizadas principalmente pelos jovens no século XXI. Tendo isso em vista, o objetivo 
vem cada vez mais sendo atingido, os resultados obtidos são positivos. O número de 
pessoas que tem acesso a ciência vem crescendo cada vez mais e para a surpresa de 
muito, em sua maioria mulheres. 

Tendo esses fatores em vista, é notório que o projeto de pesquisa concluiu este ciclo 
com sucesso e obteve resultados conforme o esperado. Por tais motivos, é necessário 
que haja uma maior valorização do projeto em questão, pois ele contribui para que, cada 
vez mais a ciência seja parte do cotidiano de jovens em todo o mundo. 

 
Conclusão 

 

Por tudo que foi analisado, é evidente que o projeto Conectados com a ciência, alcança 
as metas de divulgação e popularização de conteúdos do 2º ano do ensino médio que 
são propostas. O projeto em questão tem como objetivo transmitir a física presente nos 
assuntos de forma experimental, prática, divertida e em uma linguagem usual do dia-a-
dia, de simples entendimento e de uma forma que não se torne cansativa para quem 

esta assistindo, desta forma facilitando a compreensão e a internalização da temática. 

O projeto Conectados com a Ciência proporcionou uma abertura de horizontes, um novo 
modo de ver e entender a física. Além disso, conferiu aos pesquisadores, a chance de 
adquirir mais conhecimentos sobre as áreas da física. Além disso, o projeto ajudou os 
pesquisadores na questão da sociabilização, dicção e no grande desafio, que uma 
grande parte dos jovens enfrentam hoje em dia, que é falar para um público. 

Ainda em relação aos pesquisadores, o projeto contribuiu para que saíssem da bolha 
de conteúdo que é passado na sala de aula, e explorar outros conteúdos a fim de passar 

o conhecimento para outras pessoas. 

Correspondente ao publico, é constatado que vídeo aulas e praticas são uma forma 
umas das melhores formas de se aprender conteúdos. Os vídeos do Conectados Com 
a Ciência, reúnem tudo isso. Desta forma, os alunos conseguem ter uma melhor 
compreensão dos conteúdos lecionados no 2º ano do ensino médio, consequentemente 
ampliando seus conhecimentos sobre esta área da física e até mesmo melhorando suas 
notas. 
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Gráfico - Gênero do espectador. 

 
 

Imagem - Construção experimento "Bola de plasma". 
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TÍTULO: Desenvolvimento de cápsulas bioadsorventes para tratamento de efluentes em 

sistemas de adsorção 

Resumo 

A água produzida é um co-produto da exploração dos reservatórios de petróleo, 
caracterizada pela presença de um grupo de componentes chamado BTEX (Benzeno, 
Tolueno, Etilbenzeno e Xileno). Esse grupo apresenta grandes riscos ambientais e a 
saúde pública por serem muito solúveis em água e causarem danos ao sistema nervoso 
central humano. Dessa forma, o processo de adsorção utilizando biomassas como 
adsorventes é uma boa opção para o tratamento da água oleosa, uma vez que esses 
materiais possuem baixo custo e alta eficiência. Neste trabalho, foram produzidas 
cápsulas bioadsorventes a base de cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) e 
bentonita. Elas foram caracterizadas utilizando DRX, FRX, análise termogravimétrica e 
análise de área superficial, pelo método de BET. As caracterizações mostraram que os 
principais componentes químicos dos materiais são óxidos de Sílicio e Ferro, os eventos 
de perda de massa mais significativos para a bentonita e o CBC são respectivamente a 
evaporação da água e a liberação dos componentes voláteis. E a área superficial do 
adsorvente foi de 151,30 m²/g. Os ensaios de adsorção foram realizados em amostras 
de água produzida sintética de 165 ppm de teor de óleos e graxos. O índice de remoção 
das amostras de óleo das amostras foi superior a 60% para todas e os dados obtidos 
em cada ensaio foram aplicados no modelo de isoterma de Langmuir, onde o RL 
calculado foi de 0,21 caracterizando um processo de adsorção favorável. 
 
Palavras-chave: adsorção, cana-de-açúcar, bioadsorvente, petróleo, água produzida 

TITLE: Development of bioadsorbent capsules for effluent treatment in adsorption 

systems 

Abstract 

The produced water is a co-product of oil reservoir exploration, characterized by the 
presence of a group of components called BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and 
Xylene). This group presents great environmental and public health risks because they 
are very soluble in water and cause damage to the human central nervous system. Thus, 
the adsorption process using biomass as adsorbents is a good option for the treatment 
of oily water, since these materials have low cost and high efficiency. In this work, 
bioadsorbent capsules based on sugarcane bagasse ash (CBC) and bentonite were 
produced. They were characterized using DRX, EDX, thermogravimetric analysis and 
surface area analysis by the BET method. The characterizations showed that the main 
chemical components of the materials are silicon and iron oxides, the most significant 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 32 

 

mass loss events for bentonite and CBC are respectively water evaporation and the 
release of volatile components. And the surface area of the adsorbent was 151.30 m² / 
g. Adsorption tests were performed on 165 ppm synthetic oil and fat content water 
samples. The removal rate of the oil samples from the samples was higher than 60% for 
all samples and the data obtained in each test were applied in the Langmuir isotherm 
model, where the calculated RL was 0.21 characterizing a favorable adsorption process, 
what means that the adsorbate gives preference to the solid over the fluid. 
 
Keywords: adsorption, bioadsorbent, sugarcane, ash, oil, produced water 

Introdução 

O fenômeno da adsorção acontece quando uma concentração finita de moléculas de 
fluído aderem, por afinidade, a uma superfície sólida (Gregg & Sing, 1982). Geralmente, 
ele é tido como uma consequência do desbalanceamento de forças no sólido, de forma 
que partículas de fluído acabam sendo atraídas por um período de tempo limitado. Os 
principais elementos envolvidos num processo de adsorção são o adsortivo, o 
adsorvente e o adsorbato. Sendo eles respectivamente o fluído, a superfície na qual 
ocorre o fenômeno e os componentes retidos pela superfície (BRAGA, 2008). 

Por ser uma operação unitária extremamente versátil, a adsorção acaba sendo vista em 
diversas áreas distintas como em processos de secagem, separação e purificação de 
gases e líquidos, catálise e tratamento de efluentes. Inclusive, ela é um dos métodos 
mais eficientes de tratamento de águas e águas residuárias de forma que acaba sendo 
empregada em diversas industrias com a finalidade de reduzir o nível de compostos 
tóxicos ao meio ambiente em seus efluentes (NASCIMENTO et al., 2014). 

Dessa forma, os materiais adsorventes também são atraentes para aplicações 
relacionadas a indústria petroleira por apresentarem facilidade de remoção de óleo em 
locais de derramamento, por exemplo. Uma vez que acidentes ambientais relacionados 
ao vazamento de petróleo são muito graves, pois o petróleo possui componentes 
voláteis muito tóxicos tanto pro meio ambiente quanto para a saúde pública (LAZZARI 
et al., 2018). 

Além disso, a água produzida, um co-produto da exploração dos campos de petróleo, 
representa o maior agravante ambiental relacionado à extração e a produção do óleo 
bruto e de gás natural. Pois, ela apresenta diversos componentes tóxicos como metais 
pesados, sais e gases dissolvidos. Por isso, devido ao grande volume dessa água 
gerado diariamente no mundo, tanto onshore quanto offshore, há uma necessidade de 
destinação correta para este efluente (RODRIGUES et al., 2018). 

De forma que, o CONAMA 393/07 estabelece que o teor de óleos e graxas (TOG) 
apresentado, para que seja realizado o descarte da água produzida, deve ter valor 
médio de 29 mg/L e máximo de 42 mg/L. Contendo, entre esses componentes, o grupo 
de voláteis chamado de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno), que é um dos 
mais perigosos por ser nocivo para o sistema nervoso central humano e ter uma alta 
solubilidade em água. Sendo a segunda característica o principal motivo para esses 
compostos estarem presentes em grande quantidade na água oleosa, garantindo-lhe 

alta toxicidade e necessidade de tratamento para evitar contaminações (BRAGA, 2008). 

A escolha do material a ser utilizado como adsorvente é de extrema importância, uma 
vez que ele vai ser determinante para o custo e a eficiência do processo. Os 
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bioadsorventes possuem baixo custo e são produzidos a partir de resíduos 
agroindustriais, tendo uma ampla variedade de características distintas, dependendo da 
composição. Eles são biomassas que realizam a adsorção através de interações por 
grupos funcionais presentes em sua estrutura. De forma que as espécies químicas são 
transferidas do fluído para superfície sólida devido a uma favorável condição do meio, 
como área superficial ou pH, por exemplo (RODRIGUES et al., 2019). 

Tendo em vista que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, a cinza do seu 
bagaço é um dos principais resíduos gerados no processo, uma vez que o bagaço é 
utilizado como alimento das caldeiras para geração de energia. Cerca de 0,5% em peso 
da massa inicial do bagaço é transformada em cinza e não possui um destino definido 
na indústria sucroalcooleira (FERREIRA et al., 2015). Dessa forma, neste trabalho a 
cinza do bagaço da cana-de-açúcar foi utilizada como precursora de cápsulas 
bioadsorventes, que foram caracterizadas e testadas no tratamento de água produzida. 

 

Metodologia 

 
O material proposto pelo plano de trabalho, finos de carvão de eucalipto, foi substituído 
pelo carvão vegetal oriundo da combustão do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) devido 
a disponibilidade local deste resíduo, o que justifica a sua aplicação a baixo custo. 

A cinza do bagaço da cana-de-açúcar utilizada para a fabricação dos bioadsorventes foi 
concedida pela Usina Estivas do Grupo Louis Dreyfus, situada no município de 
Goianinha no Rio Grande do Norte e não recebeu nenhum tratamento prévio. Após sua 
recepção, o material foi posto para secar na estufa a 100 °C por 24 h e peneirado de 
forma que a granulometria escolhida para ser utilizada foi menor do que 150 mesh. 

A preparação das cápsulas bioadsorventes se deu através do gotejamento de uma 
mistura bioadsorvente composta por CBC, bentonita policatiônica (B) e agente quelante 
numa solução básica. Sendo que esse processo começa com a mistura a seco de CBCB 
(cinza do bagaço da cana + bentonita), onde várias proporções dos materiais foram 
testadas, mas a única que rendeu as cápsulas com características desejáveis foi de 3:1. 
Enquanto isso, uma solução de ácido acético 0,5% e uma básica de NaOH 2% foram 
preparadas e deixadas sob agitação constante. 

Então, o agente quelante foi adicionada a solução ácida e agitada por cerca de 10 
minutos até que todo o pó estivesse dissolvido, ganhando um aspecto gelatinoso. Uma 
vez que a solução estivesse uniforme, a mistura CBCB era adicionada aos poucos 
deixando a coloração da gelatina mais escura. Depois que o material foi adicionado, ele 
continuou sob agitação até sua homogeneização, sendo então gotejado lentamente na 
solução básica, dando forma as cápsulas. Por fim, elas foram separadas do 
sobrenadantes, lavadas até ficar com pH neutro e colocadas para secar a temperatura 
ambiente por um ou dois dias, reduzindo consideravelmente seu volume. 

A caracterização dos materiais foi feita através das análises de difração de Raios-X 
(DRX), fluorescência de raios X (FRX), análise termogravimétrica (TG) e a análise da 
área específica. Sendo que o DRX e FRX foram realizados para a cinza do bagaço da 
cana-de-açúcar, a bentonita e a mistura CBCB. Enquanto a TG foi realizada apenas 
para os precursores do bioadsorvente e a análise de área superficial foi feita apenas no 

CBCB. 
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A difração de raios X foi realizada no equipamento Shimadzu modelo XRD-7000, usando 
fonte de radiação CuKα com voltagem de 30 kV e 30 mA. As análises foram realizadas 
no intervalo de 2θ entre 5 a 90 graus, com velocidade de varredura de 2 graus por 
minuto. Já a análise de FRX é usada para determinar a composição química dos 
materiais. E, ela foi realizada num equipamento Shimadzu modelo EDX-720, equipado 
com tubo de Raios-X, colimador de 10 mm, detector de cristal semicondutor Si (LI) e 

operado na faixa de 15 kV a 50 kV. 

Enquanto isso, a TG foi realizada num sistema de análise termogravimétrico modelo 
SDT Q600 da TA Instrumentos, onde a amostra foi aquecida da temperatura ambiente 
até 900 °C, com taxa de 10 °C/min, sob atmosfera inerte de gás nitrogênio. A área 
superficial dos materiais foi estudada através da adsorção de N2 a 77 K, utilizando o 
método BET num equipamento Quantachrome modelo NOVA-2000. Aproximadamente 
0,5 g da amostra passou por um pré-tratamento à 200 ºC, sob vácuo por 3 horas para 
retirar a umidade da superfície do sólido. 

Para a realização dos testes de adsorção envolvendo óleo foi utilizada uma amostra de 
água produzida sintética com aproximadamente 165 ppm de TOG. As amostras de água 
produzida foram transferidas para 6 recipientes de igual volume e adicionadas diferentes 
massas do bioadsorvente, variando de 0,05 g até 0,30 g no passo de 0,05 g. Eles 
ficaram em contato por 3 h numa incubadora de bancada (Tecnal/TE-420) sob agitação 
de 96 rpm e temperatura ambiente. Em seguida, o sobrenadante foi separado do sólido 
e realizada a leitura do teor de óleos e graxos num equipamento Infracal TOG/TPH 
Analyzer. 

Os resultados obtidos foram utilizados para calcular a capacidade adsortiva e a 
eficiência de remoção do bioadsorvente, representados pelas equações 1 e 2, 
respectivamente. Em seguida, os dados foram aplicados nos modelos de isoterma de 
Langmuir. 

 
Resultados e Discussões 

 

As cápsulas bioadsorventes de CBCB preparadas apresentaram aspecto aglomerado, 
observado após o processo de secagem. A Figura 1 mostra as cápsulas bioadsorventes 
de CBCB. 

A análise de FRX mostrou a predominância dos óxidos de Ferro e Silício em todas as 
espécies, assim como mostra a Tabela 1. Sendo a grande diferença entre o CBC e a 
bentonita a quantidade de óxidos de Cálcio, Potássio e Fósforo, que não está presente 
na tabela, mas possui quantidade significativa de cerca de 3,22% da composição da 
cinza. Dentre os vários fatores que podem influenciar a composição química de um 
material, no caso do CBC, aqueles relacionados as condições de cultivo e origem da 
cana-de-açúcar são os que mais se destacam. 

Por exemplo, condições climáticas, as características do solo e da água utilizados no 
plantio, e o uso de aditivos químicos podem ressaltar a diferença entre as composições 
obtidas neste trabalho e no trabalho de Ferreira et al. (2015), em que foi obtido um 
percentual de SiO2 muito superior (84,0%). Por fim, o bioadsorvente CBCB possui 
características intermediárias entre a composição dos dois materiais precursores, assim 

como o esperado. 
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As Figuras 2, 3 e 4 mostram os difratogramas de raios X das amostras de Bentonita, 
CBC e CBCB respectivamente. As principais fases cristalinas encontradas em cada uma 
das amostras está explicita no Quadro 1, juntamente com o código da respectiva ficha 
cristalográfica. Os resultados encontrados estão de acordo com o que foi apontado pela 
análise de FRX, uma vez que os picos correspondentes aos óxidos de Silício e Ferro 
tiveram correspondências em todas as amostras. Além de que o óxido de Fósforo que 
só tinha um percentual significativo na amostra de CBC também teve picos 
correspondentes nela, confirmando sua presença. 

A análise termogravimétrica da cinza do bagaço da cana-de-açúcar e da bentonita se 
encontram na Figura 5. Nela, pode-se observar uma diferença significativa entre a 
quantidade de massa total perdida pela bentonita e pelo CBC durante o experimento. 
Enquanto a bentonita perdeu menos de 20% de sua massa total, a cinza perdeu quase 
30% até a temperatura de 900 °C. Para a bentonita, o evento mais significativo acontece 
até a temperatura de 200 ºC e ele pode ser relacionado a perda de umidade da amostra. 
Já no caso do CBC, a perda de massa relativa a liberação da matéria orgânica residual 
do carvão produzido na queima acontece entre as temperaturas de 390 e 900 °C e é o 
evento de maior destaque da amostra. 

A análise de área específica realizada pelo método de BET apresentou um resultado de 
151,30 m²/g. A Tabela 2 mostra uma comparação entre o resultado obtido neste trabalho 
e em outros encontrados na literatura. Como pode ser observado, o valor encontrado 
ficou mais próximo do valor obtido para a cinza do bagaço da cana-de-açúcar in natura 
constatado por Srivastava et al. (2006). Se comparado com os 252,90 m²/g do CBC 
tratado com ácido clorídrico, existe uma grande inferioridade na área superficial que é 
esperada para uma amostra que não passou por nenhum tratamento químico que 
possibilitasse a abertura dos seus poros, como foi o caso de Ferreira et al. (2015). 

A Tabela 3 mostra os valores obtidos para cada amostra durante os ensaios de 
adsorção de óleo realizados. A concentração inicial de 165 ppm é relativa a água 
produzida pura, sem adição de adsorvente. 

Com os valores obtidos, foi possível calcular o percentual de remoção do óleo da água 
produzida e a capacidade de adsorção, apresentados na Tabela 4. Os percentuais de 
remoção encontrados variaram entre 63,03 e 82,42% de forma que a amostra com 0,20 
g de bioadsorvente foi aquela com melhor desempenho. Enquanto, aquela com 0,30 g 
de massa teve o menor resultado. 

Os valores da capacidade de adsorção do bioadsorvente (q) foram aplicados no modelo 
linearizado de isoterma de Langmuir, explicito na equação 3. Onde qe e Ce são 
respectivamente a capacidade adsortiva de equilíbrio e a concentração de equilíbrio 
para cada amostra do CBCB, qmáx é a capacidade máxima de adsorção do sólido e KL 
é a constante de interação adsorvato/adsorvente. Todos os parâmetros que precisaram 

ser calculados e os dados utilizados estão presentes na Tabela 5. 

Um gráfico de qe x qe/Ce foi plotado para obter a equação da reta segundo o modelo e 
os valores para as duas constantes KL e qmáx. O índice de correlação R² ficou próximo 
de 1, o que significa que os dados experimentais se ajustaram bem ao modelo. O 
gráfico, a equação da reta e o índice de correlação R² estão presentes na figura 7. 

Através dos parâmetros obtidos, pode-se ter uma noção da eficiência do adsorvente. 
Segundo Nascimento et al. (2014), um adsorvente eficiente apresenta altos valores de 
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qmáx e KL. Assim, utilizando todos os dados obtidos, através da equação 4 foi calculado 
o valor de RL (fator de separação), correspondente ao grau de desenvolvimento do 

processo de adsorção. 

Um processo de adsorção é dito favorável quando o adsorbato prefere a fase sólida ao 
invés da líquida. Quando o valor de RL se encontra entre 0 e 1, diz-se que a adsorção 
corresponde a uma isoterma favorável. Dessa forma, como o fator de separação obtido 
para o processo de adsorção de óleo da água produzida em cápsulas bioadsorventes 
de cinza do bagaço da cana-de-açúcar e bentonita foi de aproximadamente 0,21, o 
processo é favorável. 

 

Conclusão 

 

As cápsulas bioadsorventes a base de cinza do bagaço da cana-de-açúcar e bentonita 
foram produzidas, utilizando agente quelante, e testadas em água produzida com o 
intuito de adsorver óleos e graxos. A caracterização do material por meio do FRX 
mostrou que sua composição química é majoritariamente de óxidos de Silício e Ferro, o 
que foi comprovado pelo DRX quando essas fases foram identificadas no difratograma. 
A análise termogravimétrica mostrou todos os eventos de perda de massa que ocorrem 
com o CBC e a bentonita até a temperatura de 900 °C, com destaque para a perda de 
umidade da bentonita e a liberação de matéria orgânica na cinza. Por fim, a análise de 
área específica mostrou que o bioadsorvente CBCB possui 151,30 m²/g de superfície 
no sólido. 

Os testes de adsorção na amostra de água produzida com 165 ppm de concentração 
inicial mostrou que as cápsulas adsorveram em média 73, 63% do óleo presente no 
fluído. De acordo com o modelo de isoterma de Langmuir linearizado, o tipo de isoterma 
que descreve o processo de adsorção deste sistema é a favorável, pois o valor do fator 
de separação encontrado ficou entre 0 e 1. Portanto, a utilização das cápsulas 
bioadsorventes para remoção de óleo em água produzida é possível e possui resultados 

satisfatórios. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1 – Fases encontradas no DRX das amostras de bentonita, CBC e CBCB. 

 
 

Figura 1 – Cápsulas bioadsorventes de CBCB 

 
 

Figura 2 - DRX da amostra de bentonita 

 
 

Figura 3 - DRX da amostra de CBC 
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Figura 4 - DRX do bioadsorvente CBCB. 

 
 

Figura 5 - Análise termogravimétrica do CBC e da Bentonita. 

 
 

Figura 6 - Gráfico do modelo linearizado da isoterma de Langmuir. 

 
 

Tabela 1 - FRX do CBC, bentonita e CBCB. 

 
 

Tabela 2 – Comparação entre valores de área específica encontrados na literatura e o 

obtido experimentalmente. 

 
 

Tabela 3 - Resultados dos testes de adsorção de óleo. 

 
 

Tabela 4 - Capacidade adsortiva e percentual de remoção de óleo das amostras de 
bioadsorvente. 

 
 

Tabela 5 - Parâmetros do modelo de isoterma de Langmuir linearizado. 
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TÍTULO: Instrumentação e Desenvolvimento de Software baseado em IoT para 

Monitoramento e Controle em Silos de Armazenagem de Grãos 

Resumo 

Com a grande produção de alimentos gerada pelo país e a carência de tecnologia 
voltada à área agrícola, foi desenvolvido com este projeto, um sistema, junto com uma 
arquitetura para testes laboratoriais de controle da temperatura e umidade dentro do 
silo, para que não ocorra dano ou perda de qualidade do grão armazenado no silo, 
podendo ter controle dessas variáveis no celular, por ser o meio de mais fácil acesso e 
praticidade atualmente. 
 

Palavras-chave: IOT. Ambiência de Silos. Automação de Silos. Controle PID. KNoT. 

TITLE: Instrumentation and Software Development based on IoT for Monitoring and 

Control in Grain Storage Silos 

Abstract 

With the large food production generated by the country and the lack of technology 
focused on the agricultural area, a system was developed with this project, together with 
an architecture for laboratory testing of temperature and humidity control inside the silo, 
so that no damage occurs. or loss of quality of grain stored in the silo, and may have 
control of these variables in the cell, as it is the easiest access and practicality today. 
 

Keywords: IOT Silos ambience. Silos Automation. PID control. KNoT. 

Introdução 

As estatísticas recentes (2016, 2017) demonstram os ótimos números de produtividade 
do setor primário da economia, particularmente da colheita de grãos no país (como 
milho, soja, sorgo), porém ao mesmo tempo traz o problema de ausência de locais 
suficientes para armazenagem (silos, galpões) próximos aos locais de colheita. Neste 
sentido, esforços para manter o produto o maior tempo possível nestes locais sem perda 
de qualidade são muito importantes, e reduzem a possibilidade de perdas, com impactos 
em toda a cadeia de produção. Silos modernos possuem sistemas automáticos de 
secagem e aeração, com plataformas de recirculação, movimentação dos grãos, mas 
não necessariamente com instrumentação adequada para um monitoramento preciso e 
à distância do responsável pelo silo, permitindo inclusive a atuação remota quando 
necessária para controle de alguma variável de relevância, como umidade e/ou 
temperatura interna. O termo Smart Farming, no contexto de agricultura de precisão e 
aplicação de tecnologias de informação e comunicação na agricultura, está intimamente 
ligado ao conceito de Internet das Coisas, em que dispositivos sensores podem trocar 
informação entre si e com um software receptor, de modo bidirecional, e permitir via 
software uma maior e mais fácil interação com o usuário, por meio de smartphones, 
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tablets etc., expandindo o uso convencional de computadores de mesas ou notebooks. 
com essa carência de melhor monitoramento e controle de ambiente remotamente,o 
conceito de Internet das Coisas (em inglês, Internet of Things – IoT) é uma solução 
viável para monitoramento e gerencia de tarefas. Estima-se que já existam mais de 
quinze bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo, incluindo smartphones e 
computadores. Prevê-se que na próxima década esse valor aumentará drasticamente, 
atingindo 35 bilhões de dispositivos em 2025, ou 5 vezes a população mundial 
(MASSRUHÁ; LEITE, 2016). 
 
Metodologia 

 
Neste trabalho foi utilizado um kit fabricado pela empresa de equipamentos eletrônicos 
T&S disponível no Laboratório de Sistemas Embarcados e Eletrônica (SEELAB) da 
Escola Agrícola de Jundiaí, como base para teste, por ter um silo acrílico, além do silo 
tendo também como seu componente no kit o PID NOVUS 1100 fabricado pela empresa 
NOVUS sendo capaz de simular de forma laboratorial o controle de temperatura e 
umidade em um silo. O Arduíno é líder mundial do que diz respeito a ecossistema de 
hardware e software livre, além de ser a ferramenta mais popular para o 
desenvolvimento de produtos na área de IoT (ARDUINO, 2018). Utilizou-se o raspberry 
Pi 3 que é equivalente a um computador com menos memoria e armazenamento, 
utilizando de cartão de memoria(SD) para gravar seu sistema operacional e seus dados 
para realizar a comunicação com a nuvem, utilizando da meta-plataforma Knot para 
fazer essa comunicação e acesso ao firebase para envio e recebimento de dados na 
nuvem, e acessar o fire base via mobile e pela meta-plataforma para armazenar e 
acessar dados em tepo quase 
 
Resultados e Discussões 

 
A parte de ajuste para os parâmetros iniciais do PID não obtivemos resultados melhores 
dos que os gerados pelo Novus 1100 optando desta forma manter os ajuste que foram 
gerados pelo kit de silo, tentou utilizar-se da biblioteca arduíno autotune, mas ela não 
funcionou da maneira esperada inicialmente e foram necessária algumas adaptações 
para funcionar, mas mesmo assim os resultados não chegaram a um valor satisfatório 
se comparado ao gerados pelo novus1100. A comunicação entre as plataformas foi um 
obstaculo, e uma forma utilizada de conseguir essa comunicação foi utilizando a meta 
plataforma Knot. Tendo bons resultados e cumprindo o objetivo esperado. O Grain 
control que é a aplicação mobile não foi feita de forma robusta, complexa e completa, 
criou-se uma aplicação simples sem necessidade de cadastro nem nada, apenas para 
teste laboratorial para realizar o ajuste do silo via mobile e para visualização de alguns 
dados como a media e gráficos para controle. 
 
Conclusão 

 
Este trabalho falou do sistema de controle em silos, desenvolvido na unidade Escola 
Agrícola de Jundiaí, com resultado de estudo satisfatório na parte do software mobile e 
monitoramento. A parte de ajuste dos parâmetros do controlador foi obtida pelo 
Novus1100, sendo os melhores parâmetros iniciais do sistema. No entanto ainda não 
os torna perfeitos para o controlador PID. sendo assim capaz de ocorrer melhorias no 
sistema mobile deixando-o mais completo e com maior segurança. Na arquitetura, pode-
se colocar para realizar algumas atividades simultaneamente. Nos parâmetros, para 
tentar chegar ao ajuste perfeito para o controlador obter o um ótimo desempenho. Como 
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também pode ocorrer a integração de um otimizador de parâmetros para sempre ser 
capa de chegar ao resultado desejado 
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Parte física com Arduíno e silo - imagem feita por João Gabriel Quaresma de Almeida 

 
 

Disposição dos sensores no silo - Imagem feita por João Gabriel Quaresma 

 
 

Raspberry e comunicação via nuvem - imagem feita por João Gabriel Quaresma de 
Almeida 

 
 

meta_Plataforma Knot - adaptação de imagem tirada da monografia de João Gabriel 
Quaresma 

 
 

Grain Control ( Aplicação mobile) - imagem feita por João Gabriel Quaresma de Almeida 

 
 

Sinal de controle PID para potencia de 25% 50 % 75 % - imagem tirada por joão Gabriel 
Quaresma 
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TÍTULO: AULAS DE REFORÇO PARA AS TURMAS DO PRIMEIRO ANO DE FÍSICA 

DO ENSINO MEDIO 

Resumo 

Considerando a falta de costume da rotina cansativa dos jovens do primeiro ano do 
ensino médio e consequentemente suas notas baixas principalmente em matérias das 
áreas exatas. Resolveu assim que iria aplicar aulas de reforços para os alunos, tentando 
assim melhorar as suas capacidades e arrumando sua base para que eles possam 
passar nas matérias e posteriormente se for de escolha do aluno cursar uma faculdade. 
Primeiro houve a divulgação por parte da professora que haveriam aulas de reforço e 
que haveria um bolsista que estaria disposto a tirar suas duvidas e dar aulas aos alunos 
fazendo assim com que eles melhorassem na matéria física. O projeto de inicio visava 
implantar o reforço para as disciplinas de Física no ensino médio, para os alunos do 
primeiro ano da Escola Agrícola de Jundiaí, mas que acabou se estendendo para as 
turmas de terceiro ano pelo fato de não estarem se saindo tão bem. Graças a isso o 
monitor foi em busca dos alunos e ficou disponível para tirar duvidas e em algumas 
ocasiões deu até aulas, principalmente nas semanas onde ocorreria a prova (onde havia 
a maior demanda de alunos a sua procura). 

 
Palavras-chave: ensino médio, aula de reforço, tirar dúvidas, disposto, monitor. 

TITLE: Reinforcement of the learning of the physics discipline of the 1st year of high 

school. 

Abstract 

 

Considering the lack of custom of the tiresome routine of young people of the first year 
of the high school and consequently their low yields mainly in matters of the exact areas. 
Decided that would apply, tutoring class to students, thus trying to improve their abilities 
and setting their basis for them to pass the courses and later if it is the student’s choice 
to attend a college. First there was the disclosure by the teacher that there would be, 
tutoring class and that there would be a scholarship student who would be willing to take 
his doubts and give lessons to the students thus making them improve in physical matter. 
The initial project aimed to implement the tutoring for the Physics disciplines in high 
school, for the students of the first year of the Agricultural School of Jundiaí, But it ended 
up extending to third-year classes because they weren’t so well. Thanks to this the 
monitor was in search of the students and was available to take doubts and on some 
occasions gave even classes, especially in the weeks where the test would take place 
(where there was the highest demand from students to seek it. 
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Keywords: high school, tutoring class, take doubts, willing, monitor. 

Introdução 

Como sabemos a física é uma matéria essencial e também é umas das matérias se não 
a matéria a qual os alunos do ensino médio passam maior por dificuldade para concluir. 
Sendo assim muitas vezes necessária a intensificação da matéria por meio de aulas 
sejam elas praticas ou teóricas e também por meio de exercícios que devem ser 
corrigidos junto com o professor ou monitor para que se possa tirar duvidas referente as 
questões ou até mesmo reforçar o assunto que o aluno pode não ter entendido direito. 
Sabendo desses itens foi feito esse projeto para antenas os alunos cada vez mais na 
matéria. 
 
Metodologia 

 

"As turmas serão formadas com até 15 alunos para um melhor desenvolvimento da 
proposta e maior aproveitamento dos alunos(...)" Isso era o que estava no plano de 
trabalho e o que se estava em busca, mas logo a procura dos alunos não foi a esperada 
chegando assim no total de 20 alunos, o que facilitou e melhorou o aprendizado dos 
alunos que foram atrás, pois com uma menor quantidade de alunos o monitor podia dar 
mais atenção de maneira individual para cada um. Os conteúdos foram introduzidos por 
meio de atividades: perguntas, exercício, problema ou situação-problema. De primeira 
foi explicado o assunto pelo tutor assim reforçando o assunto dado em aula, em seguida 
foram feitos tarefas pelos alunos (individualmente, em pares ou em pequenos grupos) 
e acompanhamento das resoluções mostrando o que estavam errando para cada grupo 
ou aluno individualmente. Logo após era aberta uma discussão onde se mostrava 
diferentes formas que os alunos ou o próprio tutor mostrou para abrir de forma literal a 
mente dos alunos. Muitas vezes foi colocado os próprios alunos para resolver no quadro 
para assim deixa-los mais atentos ao conteúdo. Os exercícios feitos pelos alunos eram 
baseados em suas provas e em vestibulares como: Enem. Caso os horários marcados 
com os alunos para se reunir não fossem suficientes o tutor também estava disponível 
pelas redes sociais para tirar duvidas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Primeiro foram feitos matérias (lista de exercícios) para que os alunos resolvessem com 
a ajuda do monitor e que eles tirassem duvidas, tanto com o próprio como com a 
professora. As listas foram exercícios retirados da prova que também é baseada em 
questões de vestibulares aos quais os alunos irão fazer como por exemplo: ENEM. Além 
das listas de exercício, o monitor estava na escola disponível nos horários de almoço 
para tirar duvida e dando aula quando estava chegando mais perto das provas. Cerca 
de 20 alunos procuraram e foram atrás do aprendizado com o projeto. Nele todos foram 
beneficiados conseguindo assim tirar notas melhores e melhorando até mesmo na 
matemática básica ao qual os alunos mais tinham duvidas. Nem todos os alunos 
chegaram a passar por média, mas todos tiveram uma crescente no seu rendimento e 
conseguiram passar de ano. Muito se deu pela iteração de aluno e monitor que foi algo 
bem mais intimo que com o professor; os alunos sempre vinham em grupos de no 
máximo 5 pessoas para tirar suas duvidas, isso deixava muito mais fácil saber o erro 
individual de cada e assim os ajudar a melhorar. 
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Conclusão 

 

Foi notório que os alunos aos quais procuraram o monitor tiveram melhora em suas 
notas, alguns dos alunos chegaram para tirar duvida estavam completamente alheios 
aos assuntos dados em aula enquanto outros apenas aperfeiçoaram mais ainda o que 
já tinha visto em sala com questões mais difíceis. Cerca de 20 alunos procuraram e 
foram atrás do aprendizado com o projeto. Nele todos foram beneficiados conseguindo 
assim tirar notas melhores e melhorando até mesmo na matemática básica ao qual os 
alunos mais tinham duvidas. Nem todos os alunos chegaram a passar por média, mas 
todos tiveram uma crescente no seu rendimento e conseguiram passar de ano. Muito 
se deu pela iteração de aluno e monitor que foi algo bem mais intimo que com o 
professor; os alunos sempre vinham em grupos de no máximo 5 pessoas para tirar suas 
duvidas, isso deixava muito mais fácil saber o erro individual de cada e assim os ajudar 
a melhorar. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas para classificação de sementes diversas por 

peneiras 

Resumo 

 

Diante de todos os problemas encontrados nas analises de sementes de milho e soja, 
como exemplo, uma demanda de tempo maior, foi feio um sistema na qual tem a função 
de analisar as mesmas com mais eficiência e em um curto tempo, deixando assim o 
serviço menos cansativo e com mais resultados. Para que as sementes possam ser 
analisadas as mesmas precisam está dispostas em um EVA (Espuma Sintética 
Acetinada) de cor azul, junto com uma moeda para que sirva como métrica e um papel 
contendo qual o lote e repetição que está prestes a ser processada pelo software, na 
qual está presente para Computadores. As analises de sementes de milho são 
compostas por duas fotografias distintas, uma na horizontal e outra na vertical, esse 
processo é feito para que possa ser tirada a espessura da sementes, quanto as análises 
voltas para sementes de soja só é necessário uma fotografia na horizontal, tendo como 
resultado o comprimento e a largura das mesmas. O software no final de toda analise 
criar um arquivo em formato CSV (Comma-Separated Values), contendo todas as 

informações das N sementes analisadas. 

 
 
Palavras-chave: Sementes de milho e soja. Software. Análise. 

TITLE: Development of sieve classification systems for various seeds 

Abstract 

 

Faced with all the problems encountered in the analysis of corn and soybean seeds, as 
an example, a higher time demand, it was an ugly system that has the function of 
analyzing them more efficiently and in a short time, thus leaving the service. less tiring 
and with more results. In order for the seeds to be analyzed they need to be arranged in 
a blue colored synthetic foam (EVA), along with a coin to serve as a metric and a paper 
containing which batch and repetition is about to be processed by the software, in which 
it is present for Computers. Corn seed analyzes are composed of two different 
photographs, one horizontal and one vertical, this process is done so that the thickness 
of the seeds can be taken, while the analysis turns to soybean seeds only a horizontal 
photograph is required. resulting in their length and width. The software at the end of 
every analysis creates a file in CSV (Comma-Separated Values) format, containing all 
the information of the N seeds analyzed. 
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Introdução 

A classificação de sementes é uma forma de padronização de acordo com as regras 
formais indicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A 
mesma é feita através da análise de seus atributos genéticos, físicos, fisiológicos e 
sanitários. Estudos apontam que em algumas culturas, o tamanho e a forma das 
sementes influenciam no vigor e na emergência das plântulas no campo. Segundo Biruel 
et al. (2010), as sementes pequenas tendem a apresentar menores valores de 
germinação e vigor em comparação com as de tamanhos médio e grande. Carvalho e 
Nakagawa (2000) descrevem que as sementes de maior tamanho geralmente são mais 
bem nutridas, possuindo maior quantidade de substâncias de reserva e apresentando 
maior vigor. 

Um lote de sementes padronizado torna mais prático a semeadura de forma automática. 
“O tamanho é importante para atingir melhor uniformidade de distribuição de sementes 
pelas semeadoras e maior uniformidade de distribuição de plantas no campo, importante 
para a obtenção de maior produtividade. A uniformidade de tamanho é um atributo 

importante no aspecto visual para a comercialização.” (Smith e Camper - 1975). 

A separação dos grãos pelo tamanho é realizada através da Classificação por Peneiras. 
Nessa técnica, um lote de sementes é depositado em peneiras que são empilhadas 
umas sobre as outras e agitadas para que os grãos menores passem, sucessivamente, 
por cada uma delas. Essas, têm a forma específica para cada espécie de semente e 
objetivam a obtenção de cada uma das medidas relevantes: largura, espessura e/ou 
comprimento. As medidas das aberturas de cada um dos níveis das peneiras são 
determinadas pelo tipo de cultivo a ser analisado. As amostras, após peneiradas, são 
retidas e classificadas a partir da quantidade de sementes que ficaram naquele nível. 
Ao final do processo, um percentual referente à quantidade de grãos contidos em cada 
peneira é calculado, definindo as características físicas daquele grupo analisado. 

Atualmente, a classificação de sementes é realizada manualmente por organizações 
destinadas a esse fim, onde o produtor envia uma amostra das suas sementes para a 
classificação. Esse é um processo caro e possui um tempo de resposta elevado, 
considerando que todos os parâmetros propostos pelo MAPA devem ser testados. O 
pequeno produtor utiliza essa classificação para demonstrar a qualidade das sementes 

e agregar valor ao seu produto. 

 
Metodologia 

 

Para realizar a medição real das sementes é necessário inicialmente calcular o diâmetro 
médio da métrica. De posse desse valor, é consultada a base de conhecimento para 
obter o quanto mede a métrica no mundo real. A medida da métrica então é calculada 
a partir da divisão do diâmetro médio pelo valor real da métrica, conforme a equação 1. 
A medida da métrica é a quantidade de pixels que representa 1 centímetro no mundo 
real e é utilizada para calcular a medida real das sementes. Os descritores de 
comprimento e largura e/ou espessura, assim como o diâmetro médio das sementes 
são convertidos para expressar os valores do mundo real, valores esses, expressados 
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em milímetros. Essa conversão é feita a partir da divisão de cada descritor pela medida 
da métrica, seguindo a equação 2. Após a medição das sementes, elas são 
classificadas de acordo com as classes postas no MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), na qual informa a quantidade de categorias e o intervalo de 
valores entre cada categoria. Neste trabalho foram utilizadas 5 classes que variam de 
5,5mm à 8,0mm com intervalos de 0,5mm entre cada uma, como descrito na Tabela 1. 

Foram analisadas 6 imagens correspondente a lotes de sementes de soja e 4 imagens 
correspondente a lotes de sementes de milho, contendo em cada imagem 50 sementes 
e uma repetição por lote, totalizando 300 amostras de soja de tamanhos variados e 100 
amostras de milho de tamanhos variados. As sementes foram analisadas no LAPS 
(Laboratório de Análise e Pesquisas em Sementes) manualmente e obtiveram-se os 
dados apresentados na Tabela 2. 

A aplicação foi desenvolvida utilizando o software MATLAB R2018A, contendo os 
algoritmos de cada etapa que o sistema consiste de PDI (Processo digital de imagens), 
o Pré-processamento, segmentação, representação, descrição, reconhecimento, 
interpretação. Foi criada uma interface gráfica para o a escolha da semente à ser 
analisada , logo após foi criada duas interfaces distintas para cada processamento das 
imagens (Figura 1), onde o sistema carrega uma imagem selecionada pelo analista, 
contendo todas as restrições para a mesma ser analisada (Pedaço de EVA da cor azul 
para o fundo, uma moeda como métrica, sementes dispostas separadamente, e um 
pedaço de papel com a identificação do lote que está sendo trabalhando e sua 
repetição). As imagens adquiridas são Pré-processadas e segmentadas (Figura 2) para 
extração das medidas. No fim da analise a interface gráfica mostra as os resultados em 
formas de gráficos (Figura 3), e cria um arquivo em formato CSV (Comma-Separated 
Values) contendo as informações (Classe de peneira, comprimento, largura e diâmetro) 
de cada semente extraída e analisada da imagem (Figura 4). 

 
Resultados e Discussões 

 

Todas as imagens foram processadas e seus resultados foram comparados 
manualmente com as medições. As medições manuais foram analisadas como auxilio 
do paquímetro digital. Foram considerados os índices de Verdadeiro positivo (VP), Falso 
Positivo (FP), Verdadeiro Negativo (VN) e Falso Negativo (FN). Os dados adquiridos 
manualmente foram comparados com os dados gerados pelo sistema, quando a 
medição automática alcança o valor medido no paquímetro então a medição recebe um 
percentual de 100% de VP e o excedente, se houver, é considerado como FP. Os 
índices de FN e VN são obtidos a partir da diferença entre o percentual de VP e FP 
respectivamente. O índice de Acurácia (AC) foi calculada a partir dos índices de VP, VN, 
FP e FN conforme a equação 3. 

Após a medição as sementes foram classificadas em uma das 5 classes de tamanho 
definidas na base de conhecimento. Para a análise dos resultados da classificação 
foram utilizados os índices de VP, VN, FN, FP e calculado a acurácia em relação a 
classificação manual das sementes. Os índices foram calculados utilizando os valores 
de porcentagem de sementes contidas em cada grupo, por lote, por repetição. Os 

resultados podem ser vistos na matriz de confusão apresentada na Tabela 3. 
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Diferentes imagens de sementes foram processadas nesse trabalho objetivando a 
classificação automaticamente. Foram obtidas taxas significantes de AC nas medições 
indicando um percentual de sucesso na medição das sementes. As classes C1, C2 e 
C3 apresentaram os maiores valores de acurácia em relação a classificação das 
sementes por haverem menos sementes contidas nessas três classes. Os índices de 
acurácia apresentaram um percentual de acerto diferente para cada classe, pois 
sementes que apresentaram o seu diâmetro próximo ao limite da classe à qual pertence 
na análise manual, após passarem pela medição do sistema, sofreram variação no seu 
resultado. Esta variação pode causar a alteração quanto à sua classificação. Uma das 
possíveis causas desse comportamento é pelo cálculo da métrica ser feito em 
centímetros e a medição das sementes ser realizado em milímetros com duas casas 
decimais, necessitando assim da conversão do valor obtido. 

 
Conclusão 

 

Foi desenvolvido um sistema de classificação de sementes de soja e milho através da 
análise de imagens baseadas no padrão de aquisição elaborado. Os resultados de 
medição e classificação mostraram resultados acima da média. A partir das medidas 
dos objetos presente na imagem é possível realizar a classificação das sementes de 
acordo com categorias de tamanho estabelecidas para a uniformização de lotes de soja 
e milho. Podendo ajudar os analistas com a diminuição de tempo gasto em uma análise, 
e um lote de semente mais qualificado. 
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Figura 2 

 
 

Figura 3 

 
 

Figura 4 
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TÍTULO: Sistema computacional para análise automática de sementes em radiografias 

utilizando processamento digital de imagens 

Resumo 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema computacional 
inteligente capaz de realizar automaticamente a análise de radiografias de sementes do 
gênero Brachiaria, utilizando-se de técnicas do Processamento Digital de Imagens tais 
como pré-processamento, segmentação, representação e descrição, alinhados a uma 
base de conhecimento das estruturas morfológicas internas constituintes da semente, 
para calcular o percentual de preenchimento, assim como o percentual de danos, da 
área embrionária. O sistema também objetiva o cálculo de variáveis importantes para a 
análise fisiológica, sendo estas: área, perímetro, circularidade, densidade relativa, 
densidade integrada, largura, altura e solidez. O usuário será responsável unicamente 
pela inserção das imagens radiográficas do lote a ser analisado. 
 
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema computacional 
automatizado que realize de forma rápida e eficiente a analise de radiografias de 
sementes do gênero Brachiaria; utilizando do Processamento Digital de Imagens a partir 
de suas etapas, tais como: aquisição das imagens, pré-processamento, segmentação, 
representação e descrição, reconhecimento e interpretação, sendo estas etapas aliadas 
a uma base de conhecimento – a estrutura morfológica interna das sementes. Para 
tanto, o software faz isso de técnicas próprias do PDI como: redução de ruídos, 
alargamento de contraste, segmentação de regiões, abertura e fechamento. O sistema 
é responsável por calcular 
 
Palavras-chave: Brachiaria. Processamento Digital de Imagem. Raio-X. Análise de 

Imagem 

TITLE: Computational System for Automatic Seed Analysis on Radiographs Using 

Digital Image Processing 

Abstract 

The objective of this project is the development of a automated computer system to 
analyze Brachiaria seeds radiographs using Digital Image Processing technics like pre-
processing, segmentation, representation and description, with a knowledge base of 
morphological internal structures of seeds, to calculate filled and the damaged 
percentual of embryonic area. The system also calculates important variables like area, 
perimeter, circularity, relative density, integrated density, length, height and solidity. The 
user is responsible for insert the radiograph images. 
The objective of this project is the development of an automated computational system 
that performs quickly and efficiently the analysis of radiographs of seeds of the genus 
Brachiaria; Using Digital image processing from its steps, such as: Image acquisition, 
pre-processing, segmentation, representation and description, recognition and 
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interpretation, these steps being allied to a knowledge base – the Internal morphologic 
structure of the seeds. For this purpose, the software does this of the PDI's own 
techniques such as: noise reduction, contrast enlargement, region segmentation, 
opening and closing. The system is responsible for calculating the percentage value of 
damage to the embryonic area as well as the value of its padding in relation to the total 
internal area. The system is also responsible for calculating important variables such as 
area, perimeter, circularity, height and width – obtained in pixels and con 
 
Keywords: Brachiaria. Digital Image Processing. X ray. Image Analysis. 

Introdução 

Segundo Alvim, Botrel e Xavier (2002) as espécies do gênero Brachiaria, devido a sua 
capacidade de apresentar produção e forragem de solos com baixa fertilidade, 
apresentam-se como um dos principais fatores para a sua grande produção brasileira, 
sendo utilizada para a alimentação do gado. Estima-se que no Brasil 95% da carne 
bovina é produzida em regime de pastagens, o que traz benefícios qualitativos ao 
produto. Segundo Karia, Fusca e Araújo (2006), as espécies deste gênero possuem a 
maior área cultivada do Brasil, com mais de 90 milhões de hectares. Dada sua 
relevância, é importante realizar análises das sementes para assegurar sua qualidade, 
porém os métodos de avaliação são em suma demorados e destrutivos, tais como a 
determinação do vigor, o qual compreende um conjunto de características que 
determinam o potencial para a emergência e rápido desenvolvimento de plântulas 
(BRASIL, 2009); outro método de avaliação é analisar as características morfológicas 
da semente, segundo Kobori et al. (2012) o teste de raios-x é um método eficiente devido 
ao seu caráter não destrutivo, sendo possível através deste a classificação das 
sementes em bem formadas, malformadas e vazias, bem como a identificação de danos 
existentes internamente – sendo estes danos mecânicos ou decorrentes de predação 
(BRASIL, 2009). Entretanto, é necessário a avaliação das sementes individualmente por 
parte do especialista, procedimento este que demanda tempo, além de estar sujeito a 
subjetividade do avaliador. A proposta do trabalho é o desenvolvimento de um sistema 
automatizado que ofereça eficiência através da automatização da classificação 
morfológica de sementes do gênero Brachiaria, classificando-as de acordo com suas 
características, efetue e mostre os resultados dos cálculos de descritores relevantes, 
sendo eles: área, perímetro, circularidade, densidade relativa, densidade integrada, 

altura, largura e solidez. 

 
Metodologia 

 
A imagem digital é compreendida como uma função de bidimensional f(x,y) onde x e y 
são coordenadas no plano e a amplitude em qualquer par de coordenadas (x, y) é 
denominada de nível de cinza (intensidade) neste ponto, chamado pixel, (Figura 1) 
(Gonzalez & Woods, 2009). 
Para realizar a análise das radiografias de sementes do gênero Brachiaria, o sistema 
(Figura 2) utiliza-se do Processamento Digital de Imagens que, segundo Gonzalez e 
Wood (2011), refere-se ao processamento de imagens digitais por um computador 
objetivando a extração de atributos de imagens até – e inclusive – o reconhecimento de 
objetos individuais. São passos fundamentais do PDI: 
 
 Aquisição de Imagens: segundo VALE (2014) consiste em obter representações visuais 
da informação a partir de dispositivos físicos. Neste trabalho, as sementes foram 
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posicionadas e fixadas de forma ordenada sobre papel adesivo do tipo contact. Em 
seguida, foram colocadas no interior do equipamento de raios x digital Faxitron, modelo 
MX-20 (Faxitron X-ray Corp. Wheeling, IL, U.S.A), para gerar as imagens radiográficas. 
Foi ajustado previamente o tempo de exposição de 10 segundos à radiação, com uma 
tensão de 23 kV, distância focal de 27,8 cm, e contraste da imagem calibrado em 13915 
(width) x 5374 (center). O banco de imagens é composto por 28 imagens, cada uma 
destas se tratando de uma repetição com 50 sementes, feitas a partir de 7 lotes 
diferentes, totalizando 1400 sementes (Figura 3). 
Pré-processamento: ainda segundo VALE (2014) o pré-processamento diz respeito aos 
métodos para realçar as imagens a fim de destacar características de interesse ou a 
recuperação de imagens que sofreram perdas. Neste trabalho, técnicas para redução 
de ruídos são aplicadas nas imagens contendo a métrica e contendo as sementes, além 
destas, a técnica para o alargamento de contraste é utilizada nas imagens radiográficas 
contendo as sementes. 
Segmentação: GONZALEZ & WOODS (2011) definem a segmentação como os 
procedimentos que objetivam a separação de uma imagem em suas partes ou objetos 
constituintes, sendo esse um passo crucial para o sucesso das etapas posteriores. 
Neste projeto, a segmentação consiste na separação entre o background e os maiores 
objetos contidos na imagem (quantidade determinada pelo usuário), sendo estes as 
sementes de Brachiaria, e posteriormente, a área embrionária. 
Representação e Descrição: Ainda segundo GONZALEZ & WOODS (2011), a 
representação e a descrição de um objeto quase sempre partem do resultado de um 
procedimento de segmentação (grupos de pixels), podendo ser a fronteira entre regiões 
(conjunto de pixels que separam um objeto de outro), apropriada para quando o 
interesse reside nas características externas da forma, tais como vértices e pontos de 
inflexão; quanto podem ser a representação das regiões completas, apropriada para 
quando o importante são as propriedades internas, como a textura do objeto ou a forma 
de seu esqueleto; sendo necessário converter os dados a uma forma adequada para o 
processamento em ambos os casos. Neste trabalho utiliza-se a representação das 
regiões completas, uma vez que o foco está nas características internas das sementes. 
O sistema utiliza como descritores: 
Percentual de preenchimento: obtido através do cálculo percentual da área embrionária 
em relação a área total da semente. 
Percentual de dano: valor percentual obtido através do objeto correspondente a área 
embrionária e sua malha convexa – menor polígono convexo contendo o objeto. 
Área (mm²): calcula-se a quantidade de pixels que pertencem a região que corresponde 
a semente, e, utilizando-se da métrica, obtêm-se o valor da área. 
Perímetro (mm): calcula-se o perímetro a partir da distância de cada par de pixels 
adjacentes no contorno da região. A partir deste valor, obtêm-se o valor real utilizando-
se da métrica para a conversão dos valores em pixel para medidas reais. 
Circularidade: valor escalar entre 0 e 1 que expressa o arredondamento de uma forma, 
sendo 1 um círculo perfeito. 
Densidade Relativa (cinza.pixel-1): média dos valores de nível de cinza de todos os 
pixels da região segmentada. Expressa a resistência que um tecido apresentou à 
passagem de raios X, variando do preto absoluto (0) ao branco absoluto (255), os 
valores intermediários são considerados tons de  
Densidade Integrada (cinza.mm2.pixel-1): É a soma dos valores dos pixels na imagem 
ou seleção, isto é equivalente ao produto de área e densidade relativa. 
Altura: A altura do menor retângulo que envolve a seleção. 
Largura: A largura do menor retângulo que envolve a seleção. 
Solidez: obtida através da razão entre a área do objeto e a área de seu fecho convexo 
– menor polígono convexo contendo a região –, valores iguais a 1,0 indicam que o objeto 
é sólido; e menor que 1,0, objetos com bordas irregulares ou com buracos. 
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Reconhecimento e Interpretação: Segundo VALE (2014), esta última fase consiste no 
reconhecimento, que seria a atribuição de rótulos a um objeto baseado na informação 
obtida através de um descritor, e a interpretação, sendo a atribuição de significados a 
um conjunto de entidades rotuladas. Neste trabalho, a partir dos descritores é possível 
classificar as sementes em três grandes categorias: Bem Formadas, Malformadas e 
Vazias. Sendo possível também inferir o tipo de dano o qual a semente foi acometida, 
podendo este ser um dano mecânico (trincas ou rachaduras) ou derivado de predação 
de animais (Figura 4). 
Base de Conhecimento: permeia todas as etapas de um sistema de PDI, consiste nos 
conhecimentos acerca do domínio do problema. Segundo VALE (2014) estes 
conhecimentos podem ser tão simples quanto o detalhamento de regiões onde se há 
informações de interesse, ou complexo como uma lista de defeitos interconectados a 
serem verificados em uma imagem de determinado material. Neste trabalho, consiste 
no estudo da morfologia das sementes do gênero Brachiaria (Figura 5) das regras para 
análise de sementes por meio de testes de raios-x (BRASIL, 2009) e domínio de 
técnicas de PDI. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para o desenvolvimento do software foi utilizada a IDE – Integrated Development 
Envrioment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado – MathWorks Matlab R2018. 
Para a utilização do software desenvolvido, é necessário primeiramente realizar 
algumas configurações. São elas: 

Quantidade de Sementes por lote: o usuário deve preencher este campo com a 
quantidade de sementes padrão utilizada nas imagens a serem analisadas.Carregar 
Imagem: neste passo, o usuário deverá selecionar a imagem do objeto tido como 
métrica. Segue-se então o processo de binarização – conversão de uma imagem 
colorida ou em tons de cinza para binária, que possui duas cores: preto (0) e branco (1) 
– e logo após isso, as técnicas para medição da região de interesse, possibilitando o 
cálculo de descritores como área, perímetro e o diâmetro da moeda.Métrica: especificar 
o valor da moeda utilizada como métrica. 

Seguindo com o fluxo de utilização do sistema, o sistema disponibiliza quatro funções 
principais. São elas: 

Carregar Imagens: o usuário selecionará as imagens as quais deseja realizar a análise. 
O sistema recebe as radiografias e as exibe na tela.Processar Imagens: neste passo o 
sistema seguirá com a execução da análise das radiografias, seguindo as etapas do 
Processamento Digital de Imagens que foram supracitadas. Uma imagem por vez, o 
sistema inicia realizando a conversão da imagem para tons de cinza, segue-se então os 
métodos para a eliminação de ruídos e segmentação das regiões de interesse, a fim de 
eliminar quaisquer objetos que não sejam relevantes. Os próximos passos serão feitos 
individualmente nas regiões segmentadas. O sistema seguirá utilizando técnicas para 
medição da região de interesse para calcular os descritores da semente como: área, 
perímetro, circularidade, maior e menor eixos e a área do fecho convexo, os quais serão 
utilizados para estimar os valores reais de medição da semente. O sistema então 
seguirá para análise da área embrionária da semente, podendo assim classificá-las em 
(BRASIL, 2009):Bem formadas: apresentam área embrionária com preenchimento 
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maior ou igual a 50%;Malformadas: apresentam área embrionária com preenchimento 
menor que 50%;Vazias: não apresentam área embrionária ou contém em um percentual 
ínfimo. 
Durante a aquisição, quando a radiografia é processada, é formada uma imagem visível, 
de sombras claras e escuras podendo apresentar maior ou menor grau de 
radiopacidade (clara) e radioluminescência (escura) em função do nível de absorção 
dos raios X pelas sementes, determinado pelos fatores composição, espessura e 
densidade dos tecidos (Brasil, 2009), assim sendo, na ausência da área embrionária, o 
valor médio da intensidade dos pixels contidos na semente tenderá para 0 (preto), 
possibilitando que o sistema identifique a partir disto se a semente está ou não vazia. 
Após ist, parte-se para a retirada do embrião, contido na área interna da semente. São 
utilizadas técnicas de limiarização – transformação de uma imagem definida em tons de 
cinza em uma imagem binária, a fim de separar fundo e objeto – através do método de 
Otsu, que tem por ideia básica que classes com limiares bem estabelecidos devem ser 
distintas em relação aos valores de intensidade de seus pixels e, inversamente, que um 
limiar que oferece a melhor separação entre as classes em termos de valores de 
intensidade seria o limiar ótimo (Gonzalez & Woods, 2009). Uma vez que a 
segmentação do embrião é realizada, parte-se então para a avaliação de sua estrutura 
morfológica, em que o sistema calculará através da quantidade de pixels da seleção em 
relação a quantidade de pixels da área interna total da semente, e assim, classificando 
as sementes em bem formadas ou malformadas. Dentre as sementes bem formadas, o 
sistema ainda realizará a identificação de irregularidades no embrião, fazendo uso de 
uma malha convexa do embrião, assim determinando valores percentuais destas 
irregularidades, podendo assim inferir o tipo de dano que esta semente sofreu. Por fim, 
o sistema exibe os resultados obtidos na análise em sua interface gráfica (Figura 6). 

Mais Informações: Após o processamento das imagens o sistema possibilita que o 
usuário acesse em outra aba os valores médios dos descritores obtidos nas análises, 
exibindo os dados em uma tabela (Figura 7).Visualizar 3D: Nesta função, o sistema abre 
outra aba na qual o usuário pode gerar um modelo 3D point cloud da semente, que é 
um conjunto de pontos expressos em um mesmo sistema de coordenadas (Figura 8), 

(Figura 9). 

Para a avaliação da acurácia do sistema, foram utilizadas 1400 sementes do gênero 
Brachiaria, as quais forma submetidas aos testes de raios-x, e posteriormente avaliadas 
com o método tradicional de avaliação manual, a avaliação através da plataforma 
ImageJ para obtenção de descritores e a avaliação automática proposta no trabalho. A 
avaliação do especialista durou em média 60 segundos por semente, totalizando 50 
minutos por radiografia. A obtenção dos descritores através do ImageJ durou em média 
8 segundos para cada imagem. A análise feita pelo sistema desenvolvido durou em 

média 30 segundo para realizar a análise em quatro radiografias de mesmo lote. 

 
Conclusão 

 
O sistema mostrou-se eficiente ao realizar as análises de forma precisa e em um menor 
período se comparados aos métodos tradicionais, sendo uma ferramenta útil ao 
possibilitar a obtenção das medidas reais dos descritores relevantes supracitados. 
Entretanto é preciso uma alteração na metodologia, pois a classificação das sementes 
a partir de sua análise morfológica é muito subjetiva, o que torna o estabelecimento de 
padrões fixos para avaliação um método sujeito a falhas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Tela inicial do sistema (Fonte: Autoria Própria) 

 
 

Figura 2. Exemplo de imagem digital em uma função bidimensional f(x,y). (Fonte: 

Gonzalez & Woods, 2009) 

 
 

Figura 3. Exemplo de radiografia de sementes do gênero Brachiaria (Fonte: Autoria 

Própria) 

 
 

Figura 4. Exemplos de sementes das 5 classificações do sistema: 1- Semente 
apresentando dano mecânico; 2- Semente bem formada; 3- Semente apresentando 
dano por predação; 4- Semente vazia; 5- Semente malformada 

 
 

Figura 5. Semente do gênero Brachiaria ilustrando sua estrutura interna após teste de 

tetrazólio. (Fonte: Pastobras, adaptada) 

 
 

Figura 6. Tela do sistema exibindo os resultados do processamento 

 
 

Figura 7. Tela "Mais Informações" do sistema exibindo os dados do lote analisado 

 
 

Figura 8. Tela "Visualizar 3D" do sistema 

 
 

Figura 9. Exemplo de modelo 3D point cloud de uma semente 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o Cultivo de 

Espécies Frutíferas na Região do BaixoAçu/ RN 

Resumo 

 

Devido à importância econômica da fruticultura no estado do Rio grande do Norte, na 
região do Baixo Açu/RN, a estimativa dos custos e receitas vem a ser uma ferramenta 
importante para agricultores e investidores no que se refere à segurança de que um 
investimento trará lucratividade. Neste contexto, o estudo teve como objetivo estimar os 
valores máximos e mínimos dos elementos de custos de produção, assim como a 
produtividade e os preços mínimos e máximos de vendas (elementos de receita) para 
três culturas frutíferas, especificamente a manga (Mangifera indica, L.), a banana (Musa 
spp) e o melão (Cucumis melo, L.), praticados na região do Baixo-Açu, no período de 
2019 a 2019. Referente aos meios, a pesquisa apresenta-se como bibliográfica, 
documental e estudo de caso. Resultados indicaram que, no período de estimativa pelos 
dados utilizados, a manga obteve valores de venda a R$1,60 (mínimo) a R$2,10 
(máximo) por quilograma, com receita mínima estimada para o terceiro ano de produção 
de R$ 8.000,00 e máximo de R$10.500,00 aumentando ao longo dos anos. Já a banana 
considerando-se o preço mínimo de venda do kg de R$2,00 e máximo a R$2,30 obteve 
estimativa de receita de mínimo de R$50.000,00 por hectare, e receita máxima de 
R$57.500,00, para o primeiro ano de produção. Em relação ao melão, verificou-se o 
preço mínimo de venda de R$1,50 e máximo R$2,15, por quilograma, gerando receitas 
mínima de R$30.000,00 e máximo R$ 43.000,00 no primeiro ano de produção. 

 
 
Palavras-chave: Mangifera indica, L. Musa spp. Cucumis melo, L. Baixo-Açu. RN. 

TITLE: Production Cost Estimates and Sales Revenues for the Cultivation of Fruit 

Species in the Baixo Açu / RN Region. 

Abstract 

 

Due to the economic importance of fruit growing in the state of Rio Grande do Norte, in 
the region of Baixo Açu / RN, the estimation of costs and revenues is an important tool 
for farmers and investors regarding the security that an investment will bring profitability. 
. In this context, the study aimed to estimate the maximum and minimum values of the 
production cost elements, as well as the productivity and the minimum and maximum 
sales prices (revenue elements) for three fruit crops, specifically mango (Mangifera 
indica, L.), banana (Musa spp) and melon (Cucumis melo, L.), practiced in the Baixo-
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Açu region, from 2019 to 2019. Referring to the media, the research is presented as 
bibliographic, documentary and case study. Results indicated that, in the period 
estimated by the data used, mango obtained sales values at R $ 1.60 (minimum) to R $ 
2.10 (maximum) per kilogram, with estimated minimum revenue for the third year of 
production of R $ 8,000.00 and maximum of $ 10,500.00 increasing over the years. 
Considering the minimum sale price of kg of R $ 2.00 and maximum at R $ 2.30, the 
banana estimated minimum revenue of R $ 50,000.00 per hectare, and maximum 
revenue of R $ 57,500 for the first year of production. In relation to melon, the minimum 
selling price was R $ 1.50 and maximum R $ 2.15 per kilogram, generating minimum 
revenues of R $ 30,000.00 and maximum R $ 43,000.00 in the first year of production. 

 
 
Keywords: Mangifera indica, L. Musa spp. Cucumis melo, L. baixo-Açu. RN. 

Introdução 

Como qualquer campo de setor econômico, o agronegócio brasileiro tem procurado 
evoluir suas atividades com objetivo principal na rentabilidade de seus negócios. É uma 
Indústria composta pelo montante dos setores produtivos rurais com os de 
processamento do produto final e os de fabricação de insumos, respondendo por quase 
um terço do PIB do Brasil, sendo considerada um dos principais setores produtivos do 
país (GUANZIROLI, 2006). No caso do Estado do Rio Grande do Norte, destaque é 
dado para a fruticultura, principalmente no polo de desenvolvimento integrado Açu-
Mossoró (HESPANHOL, 2015). Como principais produtos, destacam-se o melão 
(Cucumis melo, L.), responsável por cerca de 90% da produção nacional exportada, 
além da manga (Mangifera indica, L.), a banana (Musa spp.), o abacaxi (Ananas 
comosus, L.) e o mamão (Carica papaya L). Segundo o Sebrae-RN (2019) as 
exportações do estado no primeiro bimestre de 2019 somaram valor de US$ 92,4 
milhões, comparando com o mesmo período no ano de 2018 o qual somou US$ 64 
milhões, representa um crescimento de 44,3%. O produto agrícola mais comercializado 
no primeiro bimestre foi o melão com 64,6 mil toneladas, o qual totalizou US$ 41,5 

milhões. 

A avançada perspectiva do agronegócio que vem encaminhando o desenvolvimento do 
setor nas economias mais fortes do ocidente insere novos desafios para o setor 
agroindustrial brasileiro. É fato que esta área é de extrema importância para a economia 
do país, que se faz necessário o uso de informações e conhecimento para se tomar 
decisões mais cuidadosas, que sejam publicas ao nível de políticas agrícolas, como 
privadas, ao nível de investimentos 

O acesso à informação é de fundamental importância para se gerar mais oportunidades 
de investimentos produtivos para a formulação, execução e avaliação de políticas 
públicas assim como a ampliação do escopo de estudo de pesquisadores, capazes de 
incrementar o nível de competitividade da atividade. 

A rentabilidade de um investimento está relacionada com o seu potencial em assegurar 
a recuperação total dos capitais investidos, ao mesmo tempo que concede um 
rendimento adicional em montante suficiente para liquidar os juros relativos às fontes de 
financiamento de capital e remunerar os respectivos sócios/acionistas em função da 
rentabilidade requerida, diretamente influenciada pelo grau de risco e de incerteza 
inerente ao projeto (GOMES, 2011). Uma boa avaliação de um projeto precisa indicar a 
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taxa de rentabilidade esperada, como também fornecer elementos que permitam medir 
o grau de confiança que se pode associar àquela taxa de retorno. Isso orienta e subsidia 

a tomada de decisão. 

Para que a análise da viabilidade econômicao-financeira de um projeto seja realizada 
de forma eficaz, há a necessidade de conhecimento dos fluxos de caixa da atividade 
que se deseja investigar. A determinação da rentabilidade de um projeto tem como base 
a comparação de um montante de capital investido (investimento) contra um montante 
dos fluxos de caixa financeiros (cash flow) decorrentes da exploração do mesmo, 
durante a sua vida útil, ou seja, uma estimativa de entradas e saídas de dinheiro que 
afetarão o caixa da empresa durante um determinado tempo de projeto. 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi o de estimar os valores máximos 
e mínimos dos preços de insumos e serviços de produção (elementos de custos de 
produção), assim como a produtividade e os preços mínimos e máximos de vendas 
(elementos de receita) para três culturas frutíferas, especificamente a manga (Mangifera 
indica, L.), a banana (Musa spp.) e o melão (Cucumis melo, L.), praticados na região do 
Baixo-Açu, estado do Rio Grande do Norte, levando-se em consideração, o mercado de 
insumos e produtos local. 

 

Metodologia 

 

Optou-se por um procedimento de pesquisa baseado na classificação proposta por 
Vergara (2007), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e aos meios. 
Quanto aos fins, a pesquisa vem a ser exploratória e descritiva. Referente aos meios, a 
pesquisa é bibliográfica, documental e estudo de caso. Bibliográfica pois, para a coleta 
de dados, serão utilizados materiais de fácil acesso ao público em geral, como livros, 
artigos, revistas e conteúdos disponíveis na internet. A pesquisa bibliográfica, ou de 
fontes secundárias, envolve toda bibliografia pública ligada ao tema de estudo, desde 
publicações aleatórias, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses 
e material cartográfico. Seu propósito é colocar o pesquisador em ligação direta com 
tudo o que foi escrito anteriormente (LAKATOS &MARCONI,2017). 

Considera-se a pesquisa como sendo "documental", visto serem utilizados documentos 
obtidos de órgãos públicos e empresas da região. o perímetro do Distrito de Irrigação 
do Baixo-Açu (DIBA Baixo-Açu) situa-se na região centro-oeste do estado do Rio 
Grande do Norte, na margem direita do trecho final do rio Açu, abrangendo os 
municípios de Ipanguaçu, Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues. O acesso ao Perímetro 
é feito pela BR-304, que liga Fortaleza a Natal, totalmente asfaltada e pela RN 118 a 
150 km da capital do Estado. O DIBA Baixo-Açu é uma das principais áreas produtoras 
de frutas no Estado do Rio Grande do Norte (HESPANHOL,2015). 

Para a coleta de dados, visando atingir os objetivos específicos do projeto, foram 
utilizados, além da pesquisa bibliográfica, pesquisas de preços dos materiais, insumos 
e serviços de produção praticados no mercado local, assim como a produtividade e 
preços de vendas das culturas frutíferas em análise. Foram utilizadas publicações 
avulsas, consultas diretas com empresas produtoras de insumos agrícolas, consultas a 
profissionais que atuam na área, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico e conteúdos publicados da internet, visando 
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identificar os principais "stakeholders" e canais de comercialização de frutas no mercado 
local. 

Foram feitas pesquisas de mercado para identificação dos valores mínimos e máximos 
de cada insumo e serviços de produção, assim como a produtividade e preço de venda 
das culturas, praticados na região. O resultado é apresentado na forma de estimativas 
de custos de implantação, o custo operacional efetivo, custo operacional total, custo 

total, receitas de produção baseados, tendo como base de estimativa: 

• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o preparo da área para o 
desenvolvimento das culturas em análise 

• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o plantio das culturas no 

mercado local; 

• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para execução dos tratos 
culturais/fitossanitários; 

• Preços mínimos e máximos de ferramentas e maquinários; 

• Preços mínimos e máximos das atividades de Colheita e Transporte 

• Produtividade das culturas no local 

• Preço de venda dos produtos 

Este procedimento tem sido utilizado com sucesso para a estimativa dos custos 
operacionais efetivos, totais e custo total de produção, assim como as receitas de 
produção, conforme pode ser observado nos estudos de Brito (2006), Ramos et al. 
(2013), Aworh (2015) e Peano et al. (2015). 

Como método de estimativa de custos e receitas, foi utilizado o método de estimativa 
de Três Pontos, visto que a precisão das estimativas de custos e receitas de uma 
atividade pontual deve considerar variabilidades e riscos de tais estimativa. Este 
conceito se originou com a Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT), que 
utiliza três estimativas para definir uma faixa aproximada para os custos e receitas de 

uma atividade (PMI, 2008): 

• Mais Provável: Custo e receitas estimados em um esforço de avaliação realista para o 
trabalho e qualquer outra despesa prevista 

• Otimista: Custos e receitas estimados para o melhor cenário para a atividade 

• Pessimista: Custos e receitas estimados para o pior cenário para a atividade 

A análise PERT calcula o custo ou receita esperada para a atividade a partir de uma 
média ponderada desses três elementos. 

A partir da coleta de dados dos objetivos específicos e estimativas de custos e receitas 
(Análise PERT), foi possível elaborar um banco de dados com as informações sobre a 
produtividade e os preços de venda (dados padronizados de receita), assim como os 
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preços de insumos e serviços de produção de frutas (dados padronizados de custos), 
praticados na região do Baixo-Açu. 

Para as análises de dados, foi utilizado um procedimento de análise de sensibilidade 
dos preços coletados, que consiste em estimar em que patamar uma alteração pré-
estabelecida em um ou mais fatores do projeto modifica o resultado final. Essa técnica 
permite que possa ser avaliado de que maneira as alterações de cada variável do 
projeto podem influenciar na rentabilidade e produtividade dos resultados esperados 
(BUARQUE, 1991). É usada para exibir as modificações nos indicadores de 
rentabilidade, como consequência de alterações nos parâmetros que são mais expostos 
aos riscos e incertezas, ou seja, uma probabilidade de que ocorra um evento indesejado. 
A probabilidade conceitua-se basicamente no que se refere à possibilidade (ou chance), 
mostrada geralmente em porcentagem, de acontecer determinado evento (ASSAF 
NETO, 2014). 

Esta análise não absorve a probabilidade de aparecimento de cada valor contido no 
intervalo e, de forma geral, cada variável é analisada de forma individual, tornando difícil 
a observação de relações de interdependência. Com isso, é uma técnica que se indica 
para projetos de magnitude simples, com poucas alternativas de implementação e 
poucos fatores de risco não relacionados. Por outro lado, esta ferramenta proporciona 

uma análise bastante realista do projeto. 

 
Resultados e Discussões 

 

Observando a composição dos custos de implantação mínimo, máximo e médio de um 
hectare da cultura da manga Mangifera indica na região do Baixo-açu/RN (Quadro 1), 
constata-se que no primeiro ano onde investimento tende a ser mais alto observa-se um 
custo elevado no segmento insumos, representando 50,97% do custo operacional total, 
principalmente devido a contabilização do conjunto de irrigação por microasperção, dos 
fertilizantes, herbicidas, fungicidas, acaricidas, reguladores de crescimento e inibidores. 
Entretanto, observa-se que os custos desses elementos não são elencados nos anos 
seguintes, sendo então considerados apenas o custo de manutenção 

Nesta situação, observa-se que o custo com o uso de insumos decai 14,68%, no ano 2. 
Para esse ano, o maior custo refere-se no segmento operações mecanizadas em 
decorrência da fertirrigação (quadro 2). No 3 ano, em decorrência da frutificação há um 
aumento no uso de insumos, devido obter-se a primeira colheita. 

No quadro 3 são apresentadas as estimativas mínimas, médias e máximas de preço de 
venda da manga, em kg, considerando-se a produtividade estimada para 1 hectare, com 
base nos valores retirados do site Agrolink[1]. Verifica-se que no 3 ano, se inicia o 
período de receita estimada, com valores de venda variando entre R$1,60 (mínimo) a 
R$2,10 (máximo), gerando uma receita estimada mínima de R$8.000,00 e máximo a 
R$10.500,00, aumentando no decorrer dos anos até se estabilizar no sexto ano a um 

mínimo de R$32.000,00 e máxima de R$42.000,00. 

Para a banana (Musa spp.), assim como a manga, observa-se que o segmento insumos 
apresenta maior custo no primeiro ano de produção, correspondendo a 68,43% do custo 
total, novamente devido ao item do conjunto de irrigação por microaspersão (quadro 4). 
Todavia, comparando com a manga, nota-se que o custo de implantação da banana no 
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segmento insumos é maior que o da manga devido à alta demanda de fertilizantes. O 
custo operacional efetivo chega a 90,77% do custo total. 9,23% se refere ao segmento 
outros, que engloba custos administrativos, custo da terra, manutenção de 
equipamentos, manutenção de irrigação e acompanhamento técnico que auxiliara a 
todos os anos. No quadro 5 são apresentados os custos totais, valores máximos, médios 
e mínimos de cada elemento de custo no período de 8 anos, observando-se que os 
maiores custos ocorrem nos primeiros anos. No quadro 6 são apresentadas as 
estimativas de receita para a banana, considerando-se a produtividade estimada de 
25.000kg por há. O preço mínimo de venda estimado foi R$2,00 e o máximo de R$2,30 
por kilo, obtendo-se estimativa de receita mínima de R$50.000,00 e a máxima de 

R$57.500,00 por hectare, indicando uma elevada receita. 

Para o melão (Cucumis melo), os custos não apresentam variações devido a renovação 
do pomar a cada ciclo (Quadro 7). Entretanto, vale salientar que assim como na manga, 
há também elevados custos com fungicidas, herbicidas além de fitorreguladores. No 
tocante a irrigação, por ser gotejamento, faz-se necessário a renovação do conjunto a 
cada ano devido a salinidade da água e alta incidência solar o que promove entupimento 
e ressecamento do conjunto. Nesse sentido, o custo com insumos chega a 73,89% do 
custo operacional efetivo. 

Diferente da manga e banana, no melão há necessidade do processo de “viragem” para 
garantir a uniformidade dos frutos e sua coloração. Portanto, o segmento serviços 
manuais apresenta 6,37% dos custos operacionais efetivos, semelhante aos serviços 
mecanizados, que representam 6,36% dos custos operacionais. 

Em termos de estimativa de receita (quadro 9), observa-se que, de acordo com preços 
pesquisados em junho de 2019 e produtividade estimada, obteve-se o valor mínimo de 
venda do produto em R$1,50 e máximo R$2,15 o kilo, e receitas estimadas em 
R$30.000,00 (mínima) R$ e R$43.000,00 (máxima) por hectare, mostrando-se uma 

receita menor que a da banana na mesma unidade de área. 

Foi realizado também um banco de dados de insumos pesquisados no mercado local 
(Quadro 10), com intuito de identificar os fornecedores e partes interessadas, assim 
também como identificação de possíveis canais de comercialização pois desconhecer 
o mercado pode levar a perda total de uma produção ou uma remuneração inferior 
(Quadro 11). 

[1] https://www.agrolink.com.br/. Acesso em junho de 2019. 

 

Conclusão 

 

Ao decorrer da pesquisa foi possível considerar que a receita da banana, por hectare, 
foi a que apresentou mais destaque para região do Baixo-açu/RN. Em relação manga, 
observa-se um maior tempo que se começa a obter receita. Todavia, é a frutífera que 
tem maior longevidade. Referente a cultura do melão verificou-se uma receita 
satisfatória. No entanto, ficou a baixo da banana, devido aos valores menores de 
comercialização pagos aos produtores. 
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Para mais, é recomendado um estudo mais aprofundado de viabilidade econômico-
financeira, obtendo dados como valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno 

(TIR) e taxa mínima de atratividade (TMA), entre outros indicadores. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da manga 

(Mangifera indica) em oito anos. 

 
 

Quadro 1 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da manga 

(Mangifera indica) em oito anos. 

 
 

Quadro 2 – valores máximos e mínimos da cultura da manga 

 
 

Quadro 3 – Estimativa de receita da manga 

 
 

Quadro 4 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da banana 
(Musa spp.) em oito anos. 

 
 

Quadro 4 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da banana 
(Musa spp.) em oito anos. 

 
 

Quadro 5 – valores máximos e mínimos da cultura da banana 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 67 

 

 
 

Quadro 5 – valores máximos e mínimos da cultura da banana 

 
 

Quadro 6- Estimativa de receita da banana 

 
 

Quadro 7 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura do melão 
(Cucumis melo) em oito anos. 

 
 

Quadro 7 – Estimativas de custo operacionais totais por hectare da cultura do melão 
(Cucumis melo) em oito anos. 

 
 

Quadro 8 – Valores máximos e mínimos da cultura do melão 

 
 

Quadro 8 – Valores máximos e mínimos da cultura do melão 

 
 

Quadro 9 – Estimativa de receita do melão 

 
 

Quadro 10 - Banco de dados Referente a fornecedores local 

 
 

Quadro 11 – Possíveis canais de comercialização 
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Resumo 

No âmbito da sociedade da informação os meios de comunicação de massa funcionam 
baseados na demanda de informações. Neste processo as diferentes mídias tanto as 
atendem como as produzem, configurando o fato noticioso em capital, cujo objetivo é 
ser circulado de modo a lhe agregar valor. É a partir desses meios de comunicação que 
uma determinada sociedade encontra modos de dar vazão às diferentes temáticas de 
ordem social. Ao contrário do que comumente se imagina, os meios de comunicação de 
massa estão longe da imparcialidade apregoada por eles, sobretudo, a imprensa, visto 
que funcionam através de discursos formadores de opinião, que tem o efeito de induzir 
os indivíduos em direção a possíveis posicionamentos. Em suma, todo sujeito possui 
uma ideologia, fato que se manifesta na mídia através de diferentes mecanismos 
discursivos que propõem a sobreposição hegemônica de um grupo político sobre outro. 
Assim, investigar os vieses ideológicos que estão associados às linhas editoriais de 
duas das principais revistas semanais brasileiras, pautadas, pressupostamente, pelo 
antagonismo ideológico, é fundamental para que os jovens leitores do ensino médio, a 
partir da análise criteriosa dos discursos envolvidos, sejam instigados a perceberem as 
estratégias discursivas que, longe de se constituírem imparciais, influenciam 
posicionamentos políticos e engajamento dos seus respectivos leitores em prol de 
causas político-ideológicas previamente agendadas pelas plataformas de mídia. 
 
Palavras-chave: Viés ideológico, meios de comunicação, análise de discurso. 

TITLE: Ideological bias in the mass media: analysis of the discourses of Veja and Carta 

Capital weekly magazines as influencers in the formation of public opinion regarding the 

investigations of “Lava-Jato” 

Abstract 

In the context of the information society the mass media operate based on the demand 
for information. In this process the different media both attend to them and produce them, 
configuring the news event as capital, whose goal is to be circulated in order to add 
value. It is from these means of communication that a particular society finds ways of 
giving vent to the different themes of social order. Contrary to popular belief, the mass 
media are far from the impartiality advocated by them, especially the press, as they 
function through opinion-forming discourses that have the effect of inducing individuals 
towards possible positions. In short, every subject has an ideology, a fact that is 
manifested in the media through different discursive mechanisms that propose the 
hegemonic overlap of one political group over another. Thus, investigating the ideological 
biases that are associated with the editorial lines of two of Brazil's leading weekly 
magazines, based on ideological antagonism, is fundamental so that young readers of 
high school, based on the careful analysis of the discourses involved, are instigated to 
perceive the discursive strategies that, far from being impartial, influence political 
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positioning and engagement of their respective readers in favor of political-ideological 
causes previously scheduled by the media platforms. 
 
Keywords: Ideological bias, means of communication, discourse analysis. 

Introdução 

Este relatório trata sobre as atividades desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica 
ideológico nos meios de comunicação de massa: análise dos discursos das revistas 
semanais Veja e Carta Capital como influenciadoras na formação da opinião pública no 
que concerne as investigações da Lava-jato”, iniciado em julho de 2018, sob orientação 
do Professor Thiago Manchini de Campos, docente do EBTT - Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico- da EAJ/UFRN, graduado em letras pela 
Universidade São Francisco (2005), Mestrado (2009) e Doutorado (2013) em Linguística 
pelo Instituto de Estudos da Linguagem - IEL - da Universidade Estadual de Campinas. 
O projeto foi construído com o intuito de investigar os vieses ideológicos que estão 
associados aos meios de comunicação, mais especificamente aos conteúdos 
produzidos pelas duas principais revistas em circulação no Brasil. Além disso, analisar 
como esses meios podem persuadir o indivíduo de determinada sociedade induzindo-o 
a construir ou reformular possíveis posicionamentos utilizando ferramentas discursivas 
que propõem a sobreposição tênue de um grupo político sobre outro. Partindo do estudo 
dos mecanismos e estratégias utilizados para a manipulação indireta das opiniões dos 
leitores, visou-se construir um olhar mais crítico, sobretudo investigativo em relação as 
informações em circulação na mídia. 
 
Metodologia 

 
A metodologia estará alicerçada em noções fundamentais para a Análise de Discurso; 
primeiramente nas estratégias apontadas por Charaudeau e Maingueneau a) a 
credibilidade, que nada mais é que a análise do posicionamento dos órgãos de imprensa 
que serão aqui investigados, considerando características como neutralidade, 
distanciamento ou engajamento; b) a captação que, por sua vez, aponta para a análise 
dos recursos argumentativos empregados na matéria e, finalmente c) a legitimidade, 
que analisa as estratégias de convencimento dos autores a partir do discurso de 
autoridade de cada um deles e da análise dos princípios de verdade. Foi levado também 
em consideração d) a discussão em torno do conceito de Condições de Produção 
conforme desenvolvido por Pêcheux, que visa abordar como o contexto social, político 
e ideológico incidem na produção dos discursos e e) duas possíveis abordagens à 
noção de Formação Discursiva de acordo com Foucault e Pêcheux, que tratam da 
regularidade do que pode e deve ser dito em determinado contexto de produção 
discursiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Temos como condutores da informação indivíduos que trazem suas bagagens, 
conhecimentos e perspectivas, desse modo, detém princípios e ideais cristalizados. 
Sendo a linguagem um meio de expressão e consequentemente comunicação, temos, 
desse modo, uma redução da imparcialidade e um aumento da exposição de um ponto 
de vista defendido pelo mesmo ainda que de forma implícita induz o leitor a copactuar 
com a mesma forma de pensamento. Segundo Emediato (2013, p.71) em A construção 
da opinião na mídia “A dimensão argumentativa permite ao analista dar conta de 
numerosos discursos que não possuem uma visada argumentação declarada, mas 
quem comportam mesmo assim uma intenção de agir sobre as crenças do leitor e suas 
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representações sobre o mundo social.” Ademais a manipulação do discurso, se 
manifesta em pequenas construções, que se expressa desde as manchetes (títulos) 
através de palavras podem carregar forças negativas ou positivas até a disposição das 
orações ao longo da escrita. Ainda de acordo Philippe Lejeune em “A construção da 
opinião na mídia (2013), é importante se ater primeiramente aos títulos, que segundo, 
comandam a leitura. Segundamente, reforça a importância da análise da “franja do 
texto”, esta que é portadora de um comentário autoral e legitimizado pelo autor, sendo 
assim ausente de imparcialidade. Sobretudo, podemos declarar que há uma grande 
potência no meio linguístico e expressivo que se intensifica com a presença da retórica, 
isto é, a arte do convencimento, que abrange do discursos de defesa jurídica às 
propagandas comerciais, uma vez que o objetivo do mesmo é convencer é preciso 
adquirir aquele produto. Após a análises dos recortes que compuseram o corpus, ficou 
evidente o uso de diferentes mecanismos textuais (escolhas lexicais, adjetivações, etc.) 
e imagéticos (escolha de cores, uso de imagens que evocam memórias específicas, 
etc.) que objetivavam “conduzir” a leitura dos textos de modo a silenciar algumas 
interpretações e favorecer outras. 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que os meios de comunicação de massa detém uma finalidade além 
de unicamente informar, noticiar ou entreter, mas possuem mecanismos discursivos que 
carregam uma carga de posicionamento sobre determinado assunto, passando de um 
gênero imparcial para uma argumentação indireta em prol da defesa ou sobreposição 
de um grupo político em relação a outro. Finalmente, apresentar os impactos e a força 
da manipulação dos discursos, além de reforçar a construção de uma nova perspectiva 
da sociedade não somente das revistas em estudo, mas de todas as notícias e 
informações disseminadas pelos diversos meios de comunicação, criando assim um 
senso crítico e investigativo. 
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TÍTULO: Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da Escola Agrícola de 

Jundiaí 

Resumo 

    No presente relatório descrevemos analiticamente as atividades desenvolvidas no 
plano de trabalho intitulado “Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da 
Escola Agrícola de Jundiaí”, que se insere como parte do projeto “Leituras dramáticas 
da Literatura brasileira, espanhola e hispano-americana: a formação do leitor jovem”. 
Ao longo de nossas atividades não só participamos dos Encontros de Leitura que 
ocorrem todas às quintas-feiras na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), como também 
contribuímos na motivação e participação de outros estudantes, isso por meio da 
divulgação do projeto dentro da instituição. Destarte, no decorrer dos Encontros, nós 
alunos, pudemos compartilhar com o auxílio de professores, tanto textos que liamos e 
gostávamos (de diferente gêneros e autores), como outros que nós mesmos passamos 
a produzir. Frente a isso, nos dedicamos ainda a realizar um levantamento, via 
questionário, acerca das motivações dos participantes dos Encontros em 
compartilharem seus textos, de modo a entendermos um pouco mais sobre o assunto 
e, concomitantemente, contribuir no desenvolvimento da pesquisa geral a qual o plano 
de trabalho realizado se vincula. Vale ressaltar que ao longo de nossas atividades 
também realizamos discussões teóricas acerca da leitura e da formação do leitor 
brasileiro, debatidas juntamente com os professores envolvidos no projeto, de modo a 
nos aprimorarmos sobre o tema e no fazer pesquisa em leitura de forma geral. 
 
Palavras-chave: Leitura; Formação Leitora; Leitor Jovem; EAJ/UFRN. 

TITLE: Reading Mediation: the reading emergence of the students of the Escola Agrícola 

de Jundiaí 

Abstract 

 

    In the following report, we have analytically recorded the activities developed in our 
work, called “Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da Escola Agrícola 
de Jundiaí”, which is part of the project ““Leituras dramáticas da Literatura brasileira, 
espanhola e hispano-americana: a formação do leitor jovem”. During our activities, we 
not only engaged in Reading meetings, which take places every Thursday at the Escola 
Agricola de Jundiai (EAJ), but also encouraged other students to join the meetings. 
Furthermore, throughout the meetings, with the help of the professors present, we, 
students, were able to discuss not only authors and genres that we loved, but our own 
pieces as well. The support, we got from the professionals, inspired us to conduct a small 
research over what brought other students to feel comfortable on sharing their work. As 
the results could help us get a more accurate understanding and contribute to our main 
goal of the project presented previously. Last, it is worth to mention that during our 
project, we also had debates with our instructors about the significance of reading and 
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its influence in the youth Brazilian readers. This allowed us to get a greater connection 
with our theme and reading researches, in general. 

 
 
Keywords: Reading; Reading trainer; Young reader; EAJ/UFRN. 

Introdução 

    Considerando a quantidade de informações que nos chega cotidianamente, a partir 
de variados meios e suportes, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico 
alcançado nas últimas décadas, a leitura ocupa papel fundamental na sociedade 
contemporânea, desde um viés prático na resolução de atividades cotidianas e 
corriqueiras, até mesmo como forma de lazer e elevação cultural, de entendimento e 
significação do mundo à nossa volta. Sendo assim, somos conscientes da importância 
da leitura em nossas vidas, como parte fundamental de nossa formação social, cultural 
e humanística. 
    Nesse sentido, ao longo do projeto, nos dedicamos a refletir e contribuir para a nossa 
própria formação leitora crítica, bem como de outros alunos estudantes dos diferentes 
cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí integrados ao Ensino Médio, isso feito a 
partir de Encontros de Leitura semanais, que vem ocorrendo todas às quintas-feiras, há 
mais de um ano. Nesses encontros temos, junto com outros colegas, a oportunidade de 
compartilharmos textos que lemos, mas também outros que escrevemos, de modo que 
eles são colocadas em debates desenvolvidos por nós, alunos, e conduzidos pelos 
professores, sendo então uma oportunidade de crescimento humano, uma vez que os 
textos e as discussões realizadas nos abrem possibilidades de entender e aceder 
realidades outras, a partir de uma multiplicidade de perspectivas e possibilidades. 
    Desse modo, podemos considerar que a proposta do plano de trabalho que 
inicialmente nos comprometemos a realizar, focados na leitura e na formação de leitores 
jovens, ao longo de sua prática alcançou um alargamento e ampliação da proposta 
inicial, uma vez que nos motivou tanto em relação à prática leitora, como também de 
escrita literária, já que ao longo dos Encontros de Leitura, esse também se tornou um 
espaço para lermos e debatermos nossas próprias produções literárias, o que nos tem 
ajudado a entender melhor o nosso próprio processo de escrita criativa, bem como de 
outros colegas. Tudo isso dialoga e contribui diretamente com a nossa formação geral, 
em seus mais diversos aspectos da vida cotidiana, o que nos permite afirmar que, ao 
final do plano de trabalho proposto, os objetivos foram atingidos de forma significativa 
e, até mesmo, de maneira mais ampla em relação à proposta inicial, que compreendia, 
exclusivamente, o desenvolvimento de nossa autonomia e senso crítico no que tange à 
leitura e seus diferentes gêneros, sem abarcar a nossa prática de escrita literária, que 
também foi fomentada e incentivada. 
 
Metodologia 

 
    Incialmente, dedicamo-nos a divulgar o projeto junto aos alunos dos Cursos Técnicos 
em Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura e Informática integrados ao Ensino Médio, 
visando a sua participação nos Encontros de Leitura que já ocorriam desde o início de 
2018, mas acerca do qual tínhamos a intenção de ampliar o número de participantes. 
Essa divulgação aconteceu por meio de cartazes tanto no prédio do Ensino Médio da 
EAJ quanto nas redes sociais (Facebook e Instagram), alcançando um resultado 
significativo, atraindo novos membros para os Encontros. O que foi fundamental, tanto 
no desenvolvimento, ampliação do público e continuidade do projeto, como também na 
formação dos alunos, já que o objetivo desses Encontros é compartilhar textos e 
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experiências de maneira a ampliar o repertório de leitura dos participantes e, 
consequentemente, contribuir no desenvolvimento da formação crítica geral dos 
mesmos. 
    Nesse intuito, a proposta inicial do projeto era que alguns estudantes ficassem 
responsáveis de enviar, durante a semana, textos que já haviam lido e que gostariam 
de compartilhar com o grupo. Porém, na medida em que os Encontros foram avançando, 
os alunos passaram a produzir seus próprios escritos, motivados pelo desejo de 
compartilhá-los com o grupo, o que também corroborou para a prática e 
desenvolvimento de nossa escrita literária como um todo. Frente a isso, logo de início, 
constatamos que apesar de muitos alunos quererem escrever e compartilhar seus textos 
nos Encontros, boa parte deles, por vergonha ou outras razões pessoais, desejavam 
fazê-lo de forma anônima, até mesmo se valendo de pseudônimos para isso. Assim, 
como meio de ajudar e motivar essa prática de escrita literária, tivemos a ideia de criar 
uma conta de e-mail, o qual todos do grupo teriam acesso e poderiam enviar seus textos 
para os professores responsáveis por levá-los aos Encontros, sem, com isso, serem 
identificados. Pudemos notar, posteriormente à criação do e-mail, uma maior ocorrência 
na participação dos alunos, além de uma maior diversidade temática e de gênero dos 
textos compartilhados, que possibilitaram, ainda mais, refletirmos sobre as nossas 
experiências, estreitando nossas relações com a leitura e a escrita no âmbito escolar, o 
que concomitantemente nos inspirou à criação de novos textos, formando uma espécie 
de ciclo e relação entre nossa formação leitora e escritora. 
    Com isso, se tornou frequente que houvesse uma fila de textos para serem levados 
para os Encontros de Leitura, tamanha foi nossa motivação, conjugada ao curto tempo 
dos Encontros (1h15min por semana), o que normalmente nos permite ler, em média, 
três textos por Encontro, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da 
extensão do texto e do debate que provoca. Esses textos são lidos um por um, seguidos 
cada qual de um debate coletivo entre alunos e professores. 
 
Resultados e Discussões 

 
     No decorrer dos encontros, tivemos a oportunidade de ler os mais variados tipos e 
gêneros textuais, como trechos de romances, poesias, contos, músicas, entre outros. 
Alguns desses textos foram de autores consagrados em nossa literatura, como Cecília 
Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, outros textos vieram de 
autores contemporâneos que surgem em redes sociais, mas hoje a maioria dos textos 
que levamos para os Encontros são textos autorais, produzidos por nós mesmos, 
alunos. 
     A partir dessa diversidade de textos, pudemos discutir temas muito tocantes e 
frequentes em nossa vida, como juventude, amor, família, vida, entre outros, 
associando-os às nossas experiências de vida e, assim, construindo, nos Encontros de 
Leitura, um espaço de ética, confiança e respeito, além de contribuir com o 
desenvolvimento do nosso censo crítico. Nesse cenário, pudemos perceber com tempo, 
que a maioria dos textos autorais encaminhados para os Encontros apresentavam 
pseudônimos. O que nos instigou a buscar compreender, de maneira mais específica e 
aprofundada, as razões para isso, assim, a partir do desenvolvimento de questionário 
junto a alguns alunos que se interessaram em participar, do qual eu mesma participei 
tanto na elaboração como na resposta, quais eram as razões deles em compartilharem 
ou não textos junto ao grupo e, em caso de compartilhamento, como se dava esse 
processo de opção pela assinatura e, consequentemente, registro autoral do texto. Ao 
todo, quinze estudantes entre 15 a 20 anos participaram do questionário. Ao final do 
levantamento dos dados, pudemos constatar que oito deles costumam enviar textos 
para os Encontros, sendo que desses oito quatro assinam com pseudônimos. Segundo 
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eles, as razões para não assinarem ou utilizarem pseudônimos estão relacionadas com 
a timidez e com a preocupação em deixar os participantes dos Encontros mais 
confortáveis para debaterem sobre o texto. 
     Além disso, o questionário também se preocupou em abranger e entender as 
motivações dos estudantes em participarem dos Encontros de Leitura, uma vez que se 
realizam em parte do horário de almoço. Em geral, as respostas mais recorrentes foram 
as de que se identificam com o projeto e se motivam a continuar participando por 
poderem levar seus textos, por gostarem da área de linguagens, das discussões, bem 
como do espaço de diálogo e aprendizagem que esses Encontros promovem, entre 
tantas outras coisas. 
   Dessa forma, entendemos que a pesquisa não só contribuiu com a nossa formação 
leitora e escritora, como também corroborou com a nossa formação social e cidadã. Isso 
porque a leitura e a escrita são capazes de exercer várias funções, como 
entretenimento, crítica social e serve também como uma forma de humanização e 
empatia a realidades aparentemente muito distantes da nossa. 
    É interessante ressaltar ainda que publicamos pela editora Pedro e João o primeiro 
livro impresso do nosso grupo de leitura, com textos produzidos por nós mesmos e 
intitulado “Literatura de primeira [viagem]”. O lançamento do livro ocorreu no dia 31 de 
outubro de 2018, em um evento provido na EAJ e contou com a participação de todos 
os envolvidos na pesquisa, alunos e professores. 
    Assim, já finalizando e a título de exemplificação, como parte dos resultados 
alcançados no projeto, deixo aqui um dos textos escrito por mim e compartilhado em 
um dos Encontros de Leitura. 
 

Corações de outono 

São amarelos 

Em tons de laranja 

Ansiosos 

Sem esperança 

 

Corações de outono 

Estão se desfazendo 

Estão exaustos 

Pela infinidade 

De dias cinzentos 

 

Corações de outono 
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Laranjas de tristeza 

Esqueceram-se do verão 

Temem o inverno 

Esperam pela primavera 

 

Corações de outono 

Procuram luz 

Querem paz 

 

Corações de outono 

Querem florir 

Precisam florir 

E tudo terá cor 

E nada mais vai cair 

  

(Gerlanny Felix) 

 
Conclusão 

 
     Frente ao que foi apresentado, podemos concluir que os Encontros de Leitura, como 
principal instrumento de nossa pesquisa, foram fundamentais para a nossa formação 
leitora crítica, visto que muitos dos textos que foram enviados e debatidos nos 
permitiram refletir sobre questões sociais e humanas. Além disso, eles foram capazes 
de criar um ambiente de cumplicidade e empatia, nos proporcionando um contexto 
escolar mais leve e saudável, uma vez que nós alunos possuímos uma extensa carga 
horária por cursar o Ensino Médio e o Ensino Técnico de maneira integrada. 
    Percebemos também que por meio dos Encontros de Leitura passamos a ter mais 
tempo para lermos de forma prazerosa e compartilhar o que escrevemos, o que 
geralmente não acontece no cotidiano, por falta de tempo e/ou por estarmos sempre 
ocupados com leituras de textos técnicos e obrigatórios. Por isso, o Grupo de Leitura 
exerce uma tarefa importante no cotidiano das pessoas que o frequentam. Sem contar 
ainda que ele funciona para muitos de nós como uma espécie de fuga da rotina, sendo 
um dos momentos mais esperados da semana, justamente por ser entendido como um 
momento de “relaxamento” e, ao mesmo tempo, de aprendizagem. 
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    Sendo assim, observamos nitidamente não só a contribuição da pesquisa com a 
nossa formação, mas também como um meio de renovação psicológica, que nos ajuda 
a lidar melhor com as dificuldades cotidianas que uma intensa e extensa carga de 
estudo nos impõe, isso nos vários âmbitos de nossa vida acadêmica e pessoal. 
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TÍTULO: Análise das concepções de Ciência presentes nos livros de divulgação 

científica na temática de Química 

Resumo 

Um dos problemas que afeta os livros de divulgação são as deformações da imagem 
cientifica, tais deformidades podem atrapalhar o aprendizado e distanciar leitores do 
mundo da ciência. Usando de referência estudos da área epistemológica (Pérez, 2001), 
foi utilizado o método de Análise de Conteúdo (Bardin, 2004) o que possibilitou achar 
alguns trechos que sofriam das deformidades procuradas, o livro em si não se tornou 
um detrimento por suas visões ocasionalmente deformadas, porém, mostrou como tais 
pontos de vista aparecem em livros famosos e bem editados. 
 
Palavras-chave: Deformação, Ciência e Epistemologia. 

TITLE: Analysis of the conceptions of science present in the scientific dissemination 

books on the subject of chemistry 

Abstract 

One of the problems that affect science outreach books are the deformities of the 
scientific image, such deformities can hinder the learning and distance the public from 
the scientific world, using reference studies of epistemological area (Pérez, 2001), the 
method of Content Analysis (Bardin , 2004) was used which made possible to find some 
passages suffering from the sought after deformities, the book wasn’t detrimental 
because of it’s disperse deformed views, but showcased how such view points can be 
found in such popular books. 
 

Keywords: Deformation, Science and Epistemology. 

Introdução 

Na sociedade moderna cada vez mais temos a difusão de informações e neste campo 
a linguagem científica torna-se cada vez mais inserida na linguagem cotidiana (Grillo, 
Giering, Motta-Roth, 2016). As Ciências da Natureza despertam o interesse geral da 
população, pois trata de temas pertinentes ao ser humano seja pelos seres vivos, o 
espaço, o tempo, os diferentes materiais e suas transformações. Tal interesse pode ser 
constatado pelos temas e presença dos livros de Divulgação Científica (Oliveira, 2004). 
Por mais que esse gênero ainda não alcance a marca dos mais vendidos, o aumento 
do número de livros com essa finalidade nos últimos anos é bastante significativo. Tais 
livros podem ter como tema a vida e obra de cientistas famosos ou algum tema 
específico como tabela periódica, bactérias e até mesmo casos judiciais com uso de 
estatística. Essa diversidade mostra o incentivo a pesquisa e produção de obras na 
área. Em alguns casos, editoras mantêm catálogos exclusivos com obras 
complementares na formação dos alunos. Além disso, esses livros são uma das 
principais fontes de informações sobre Ciências na vida adulta, após o processo formal 
de escolarização. No campo da Epistemologia da Ciência temos autores que discutem 
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sobre o que é ciência, como ocorre a produção do conhecimento científico e até as 
características daqueles que participam da comunidade científica (Pérez, 2001). O 
campo vem constatando que, às vezes, há uma visão dos temas ligados a Ciência que 
não corresponde a realidade deste conhecimento (Martins, 2001). Por exemplo, é 
comum a popularização da ideia de cientistas como seres apáticos que não se 
interessam por questões sociais e cotidianas ou a ideia da ciência como uma forma livre 
de interesses, voltada apenas para o bem estar social. Tais ideias que não 
correspondem totalmente ao real, chamamos de concepções alternativas/distorcidas 
enquanto o estudo da epistemologia incentiva o desenvolvimento de concepções mais 
realistas de ciência. Já temos trabalhos no campo que analisam as concepções 
alternativas presentes em alunos (Oleques, Boer, Bartholomei-Santos, 2013), 
professores (Moreno, Gatica, 2010), livros didáticos (Martorano, Marcondes, 2009), 
filmes (Cunha, Giordan 2009) e na sociedade em geral. A lacuna que observamos é que 
não há análises dessas concepções voltadas para estes livros de Divulgação Científica 
que atuam como fonte de informação sobre Ciência. Este trabalho tem por objetivo 
identificar as concepções presentes nestes livros e avaliar se eles vêm auxiliar na 
formação de concepções mais realistas sobre Ciência. Trabalhos na área da 
Epistemologia indicam que a externalização dessas concepções realistas auxiliam no 
processo de formação de concepções dos alunos para uma perspectiva mais realista 
(Ferreira, Martins, 2012). Vale destacar que este tipo de trabalho auxilia no processo de 
formação geral dos alunos, especialmente de Ensino Médio, pois começa a externalizar 
algumas concepções implícitas (Forato, Pietrocola, Martins, 2011) seja nos livros 
didáticos, na fala de professores ou, até mesmo, na visão de Ciência passada pelo 
entretenimento (filmes, jogos, séries, sites). O trabalho com esses materiais auxiliares 
permitem facilitar essa discussão, pois pode apresentar a vida dos autores, os percalços 
da geração de uma teoria/ideia/experimento como também contextualiza as condições 
de produção de tal conhecimento (Reis, Galvão, 2008; Campanario, 2004). Neste 
trabalho tem por objetivo identificar as principais concepções sobre os objetivos da 
Ciência, a forma de produção do conhecimento e a comunidade científica e seus 
constituintes presentes nos livros de divulgação científica. A pesquisa pode também 
auxiliar aos professores, pois evidencia potencialidades e limitações das obras 
utilizadas no campo epistemológico. 
 
Metodologia 

 
Para identificar as obras de análise foi analisada a disponibilidade de acesso às obras 
e sua abrangência no mercado brasileiro. A partir da literatura sobre epistemologia da 
Ciência (Pérez, 2001; Martins, 2001) foi sistematizada quais as principais concepções 
sobre temas chave desse conteúdo, que serviram como referência de práticas 
científicas que se aproximam mais da real prática de fazer ciência baseado em 
metodologias qualitativas (Phelps, 1994). O estudo das obras ocorreu segundo a 
metodologia de Análise de Conteúdo (Bardin, 2004). Numa leitura prévia dos textos 
escolhidos serão destacadas as passagens que transparecem uma concepção sobre o 
conhecimento científico, seu fazer e/ou seus atores. Os trechos destacados foram 
classificados conforme a concepção de ciência que esse texto explicita. Foi analisado 
se as obras contribuem ou não para gerar uma visão realista de Ciência em cada uma 
das questões discutidas. 
 

Resultados e Discussões 

 
A obra analisada foi “Breve história de quase tudo” (Bryson, 2005). Este livro é o material 
de divulgação mais vendido no país, além disso a obra faz um panorama geral de todas 
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as áreas das Ciências da Natureza. Devido a complexidade e extensão da obra, este 
trabalho limitou-se a este único título. Baseado em Pérez et. al. (2001), foram utilizadas 
as seguintes categorias de Concepções Alternativas de Ciência: 1. Concepção empiro-
indutivista ateórica – ideia em que apenas o processo de experimentação seria 
suficiente para o progresso científico já que os dados revelam os segredos da natureza. 
2. Concepção rígida da atividade científica – ideia da ciência fechada em torno de um 
método científico, sem espaço para criatividade, dúvida ou invenção. 3. Concepção 
aproblemática e a histórica – ideia que o desenvolvimento das ideias científicas ocorrem 
independentemente do tempo e local em que o cientista vive. 4. Concepção 
exclusivamente analítica – ideia exacerbada da divisão dos problemas científicos em 
problemas menores. 5. Concepção meramente acumulativa do desenvolvimento 
científico – ideia de que toda ideia científica vem para dar continuidade a ideia científica 
anterior. 6. Concepção individualista e elitista da ciência – ideia de que o cientista 
sempre trabalha só e sempre é uma pessoa iluminada pelo conhecimento diferente das 
demais. 7. Concepção socialmente neutra da atividade científica – ideia da ciência como 
algo neutro, sendo que toda ética decorre da aplicação dada pelos outros. Classificação 
Trecho 1: “A resposta está em parte no fato de que os cientistas do século XVIII, os 
franceses em particular, raramente faziam as coisas de forma simples.” O trecho 1 
atrapalha na construção de uma visão realista da ciência, pois segue as ideias da 
categoria 7, essa classificação é dada pois o trecho falha em relacionar o 
comportamento cientifico da época com a sociedade e a cultura estabelecendo uma 
visão associal e sem ética. Trecho 2: “Ocasionalmente, umas poucas vezes na história, 
uma mente humana produz uma observação tão acuta e inesperada. ” O trecho 2 
atrapalha na construção de uma visão realista da ciência, pois segue as ideias da 
categoria 3, o texto falha, pois, contextualiza uma observação como algo sem 
fundamento histórico e sem problemáticas associadas. Trecho 3: “Em suma, não há 
muitas coisas no universo que os astrônomos não consigam detectar, se estiverem 
dispostos” O trecho 3 atrapalha na construção de uma visão realista da ciência, pois 
segue as ideias da categoria 6, no texto é dada uma visão elitista da astronomia, ao 
invés de focar em um só pesquisador, uma área inteira da ciência é elitizada e colocada 
em um nível de evolução quasi-divino, sendo melhor que qualquer outro campo de 
estudo. 
 
Conclusão 

 
Nos trechos destacados é possível destacar concepções ligadas a uma visão não social 
da ciência, uma visão que ignora a história e outra que elitiza, tais trechos podem ser 
relativamente raros no livro, porém, continuam sendo coisas que atrapalham no 
desenvolvimento de concepções realistas da ciência. O livro em certos momentos pode 
exibir características de visões deformadas, porém, deformidades no livro são raras e 
espalhadas, diminuindo o impacto negativo que tais visões alteradas dariam se fossem 
constantes. 
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TÍTULO: A formação do leitor jovem estudante do Ensino Médio integrado ao Ensino 

Técnico da Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

No presente relatório descrevemos analiticamente as atividades desenvolvidas no plano 
de trabalho intitulado “A formação do leitor jovem estudante do Ensino Médio integrado 
ao ensino técnico da Escola Agrícola de Jundiaí”, que se insere como parte do projeto 
“Leituras dramáticas da Literatura brasileira, espanhola e hispano-americana: a 
formação do leitor jovem”. Ao longo de nossas atividades não só participamos dos 
Encontros de Leitura que ocorrem todas às quintas-feiras na Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ), como também contribuímos na motivação e participação de outros estudantes, 
isso por meio da divulgação do projeto dentro da instituição. Destarte, no decorrer dos 
Encontros, nós alunos, pudemos compartilhar com o auxílio de professores, tanto textos 
que liamos e gostávamos (de diferente gêneros e autores), como outros que nós 
mesmos passamos a produzir. Frente a isso, nos dedicamos ainda a realizar um 
levantamento, via questionário, acerca das motivações dos participantes dos Encontros 
em compartilharem seus textos, de modo a entendermos um pouco mais sobre o 
assunto e, concomitantemente, contribuir no desenvolvimento da pesquisa geral a qual 
o plano de trabalho realizado se vincula. Vale ressaltar que ao longo de nossas 
atividades também realizamos discussões teóricas acerca da leitura e da formação do 
leitor brasileiro, debatidas juntamente com os professores envolvidos no projeto, de 
modo a nos aprimorarmos sobre o tema e no fazer pesquisa em leitura de forma geral. 
 
Palavras-chave: Leitura. Formação Leitora, Leitor. Jovem. EAJ/UFRN. Levantamento. 

TITLE: A TRAINING OF THE YOUNG READER STUDENT FROM MIDDLE 

EDUCATION INTEGRATED WITH THE TECHNICAL EDUCATION OF THE ESCOLA 

AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 

Abstract 

In this report we describe analytically the activities developed in the work plan entitled 
“Reading Mediations: the student reading formation of the Escola Agrícola de Jundiaí”, 
which is part of the project “Dramatic Readings of Brazilian, Spanish and Hispanic 
Literature: the formation of the young reader”. Throughout our activities we not only 
participated in the Reading Meetings that take place every Thursday at the Escola 
Agrícola de Jundiaí(EAJ), but also contributed to the motivation and participation of other 
students, through the dissemination of the project within the institution. Thus, during the 
Meetings, we students were able to share, with the help of teachers, both texts that we 
read and liked (from different genres and authors), as well as others that we began to 
produce. In view of this, we are also dedicated to conducting a survey, through a 
questionnaire, about the motivations of the participants of the Meetings to share their 
texts, in order to understand a little more about the subject and, concomitantly, contribute 
to the development of the general research which the Work plan carried out is linked. It 
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is noteworthy that throughout our activities we also held theoretical discussions about 
reading and the formation of the Brazilian reader, debated together with the teachers 
involved in the project, in order to improve on the subject and to do research in reading 
in general. 
 
Keywords: Reading. Reader Training, Reader. Young. EAJ / UFRN. Survey. 

Introdução 

Considerando a quantidade de informações que nos chegam cotidianamente, a partir 
de variados meios e suportes, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico 
alcançado nas últimas décadas, a leitura ocupa papel fundamental na sociedade 
contemporânea, desde um viés prático na resolução de atividades cotidianas e 
corriqueiras, até mesmo como forma de lazer e elevação cultural, de entendimento e 
significação do mundo à nossa volta. Sendo assim, somos conscientes da importância 
da leitura em nossas vidas, como parte fundamental de nossa formação social, cultural 
e humanística. Nesse sentido, ao longo do projeto, nos dedicados a refletir e contribuir 
para a nossa própria formação leitora crítica, bem como de outros alunos estudantes 
dos diferentes cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí integrados ao Ensino 
Médio, isso feito a partir de Encontros de Leitura semanais, que vem ocorrendo todas 
às quintas-feiras, há mais de um ano. Nesses encontros temos, junto com outros 
colegas, a oportunidade de compartilharmos textos que lemos, mas também outros que 
escrevemos, de modo que elas são colocadas em debates desenvolvidos por nós, 
alunos, e conduzidos pelos professores, sendo então uma oportunidade de crescimento 
humano, uma vez que os textos e as discussões realizadas nos abrem possibilidades 
de entender e aceder realidades outras, a partir de uma multiplicidade de perspectivas 
e possibilidades. Desse modo, podemos considerar que a proposta do plano de trabalho 
que inicialmente nos comprometemos a realizar, focados na leitura e na formação de 
leitores jovens, ao longo de sua prática alcançou um alargamento e ampliação da 
proposta inicial, uma vez que nos motivou tanto em relação à prática leitora, como 
também de escrita literária, já que ao longo dos Encontros de Leitura, esse também se 
tornou um espaço para lermos e debatermos nossas próprias produções literárias, o 
que nos tem ajudado a entender melhor o nosso próprio processo de escrita criativa, 
bem como de outros colegas. Tudo isso dialoga e contribui diretamente com a nossa 
formação geral, em seus mais diversos aspectos da vida cotidiana, o que nos permite 
afirmar que, ao final do plano de trabalho proposto, os objetivos foram atingidos de forma 
significativa e, até mesmo, de maneira mais ampla em relação à proposta inicial, que 
compreendia, exclusivamente, o desenvolvimento de nossa autonomia e senso crítico 
no que tange à leitura e seus diferentes gêneros, sem abarcar a nossa prática de escrita 
literária, que também foi fomentada e incentivada. 
 
Metodologia 

 
Incialmente, dedicamo-nos a divulgar o projeto junto aos alunos dos Cursos Técnicos 
em Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura e Informática integrados ao Ensino Médio, 
visando a sua participação nos Encontros de Leitura que já ocorriam desde o início de 
2018, mas acerca do qual tínhamos a intenção de ampliar o número de participantes. 
Essa divulgação aconteceu por meio de cartazes tanto no prédio do Ensino Médio da 
EAJ quanto nas redes sociais (Facebook e Instagram), alcançando um resultado 
significativo, atraindo novos membros para os Encontros. O que foi fundamental, tanto 
no desenvolvimento, ampliação do público e continuidade do projeto, como também na 
formação dos alunos, já que o objetivo desses Encontros é compartilhar textos e 
experiências de maneira a ampliar o repertório de leitura dos participantes e, 
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consequentemente, contribuir no desenvolvimento da formação crítica geral dos 
mesmos. Nesse intuito, a proposta inicial do projeto era que alguns estudantes ficassem 
responsáveis de enviar, durante a semana, textos que já haviam lido e que gostariam 
de compartilhar com o grupo. Porém, na medida em que os Encontros foram avançando, 
os alunos passaram a produzir seus próprios escritos, motivados pelo desejo de 
compartilhá-los com o grupo, o que também corroborou para a prática e 
desenvolvimento de nossa escrita literária como um todo. Frente a isso, logo de início, 
constatamos que apesar de muitos alunos quererem escrever e compartilhar seus textos 
nos Encontros, boa parte deles, por vergonha ou outras razões pessoais, desejavam 
fazê-lo de forma anônima, até mesmo se valendo de pseudônimos para isso. Assim, 
como meio de ajudar e motivar essa prática de escrita literária, tivemos a ideia de criar 
uma conta de e-mail, o qual todos do grupo teriam acesso e poderiam enviar seus textos 
para os professores responsáveis por levá-los aos Encontros, sem, com isso, serem 
identificados. Pudemos notar, posteriormente à criação do e-mail, uma maior ocorrência 
na participação dos alunos, além de uma maior diversidade temática e de gênero dos 
textos compartilhados, que possibilitaram, ainda mais, refletirmos sobre as nossas 
experiências, estreitando nossas relações com a leitura e a escrita no âmbito escolar, o 
que concomitantemente nos inspirou à criação de novos textos, formando uma espécie 
de ciclo e relação entre nossa formação leitora e escritora. Com isso, se tornou 
frequente que houvesse uma fila de textos para serem levados para os Encontros de 
Leitura, tamanha foi nossa motivação, conjugada ao curto tempo dos Encontros 
(1h15min por semana), o que normalmente nos permite ler, em média, três textos por 
Encontro, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da extensão do texto 
e do debate que provoca. Esses textos são lidos um por um, seguidos cada qual de um 
debate coletivo entre alunos e professores. 
 

Resultados e Discussões 

 
No decorrer dos encontros, tivemos a oportunidade de ler os mais variados tipos e 
gêneros textuais, como trechos de romances, poesias, contos, músicas, entre outros. 
Alguns desses textos foram de autores consagrados em nossa literatura, como Cecília 
Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, outros textos vieram de 
autores contemporâneos que surgem em redes sociais, mas hoje a maioria dos textos 
que levamos para os Encontros são textos autorais, produzidos por nós mesmos, 
alunos. A partir dessa diversidade de textos, pudemos discutir temas muito tocantes e 
frequentes em nossa vida, como juventude, amor, família, vida, entre outros, 
associando-os às nossas experiências de vida e, assim, construindo, nos Encontros de 
Leitura, um espaço de ética, confiança e respeito, além de contribuir com o 
desenvolvimento do nosso censo crítico. Incentivando um interesse em grande parte do 
grupo que comparece ao encontro de leitura a produzir seus próprios textos e estudar 
mais acerca de estudo e produção de textos, despertando até mesmo o interesse dos 
jovens escritores a publicarem em redes sociais os seus textos. Nesse cenário, 
pudemos perceber com tempo, que a maioria dos textos autorais encaminhados para 
os Encontros apresentavam pseudônimos. O que nos instigou a buscar compreender, 
de maneira mais específica e aprofundada, as razões para isso, assim, a partir do 
desenvolvimento de questionário junto a alguns alunos que se interessaram em 
participar, do qual eu mesmo participei tanto na elaboração como na resposta, quais 
eram as razões deles em compartilharem ou não textos junto ao grupo e, em caso de 
compartilhamento, como se dava esse processo de opção pela assinatura e, 
consequentemente, registro autoral do texto. Ao todo, quinze estudantes entre 15 a 20 
anos participaram do questionário. Ao final do levantamento dos dados, pudemos 
constatar que oito deles costumam enviar textos para os Encontros, sendo que desses 
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oito quatro assinam com pseudônimos. Segundo eles, as razões para não assinarem 
ou utilizarem pseudônimos estão relacionadas com a timidez e com a preocupação em 
deixar os participantes dos Encontros mais confortáveis para debaterem sobre o texto. 
Além disso, o questionário também se preocupou em abranger e entender as 
motivações dos estudantes em participarem dos Encontros de Leitura, uma vez que se 
realizam em parte do horário de almoço. Em geral, as respostas mais recorrentes foram 
as de que se identificam com o projeto e se motivam a continuar participando por 
poderem levar seus textos, por gostarem da área de linguagens, das discussões, bem 
como do espaço de diálogo e aprendizagem que esses Encontros promovem, entre 
tantas outras coisas. Dessa forma, entendemos que a pesquisa não só contribuiu com 
a nossa formação leitora e escritora, como também corroborou com a nossa formação 
social e cidadã. Isso porque a leitura e a escrita são capazes de exercer várias funções, 
como entretenimento, crítica social e serve também como uma forma de humanização 
e empatia a realidades aparentemente muito distantes da nossa. É interessante 
ressaltar ainda que publicamos pela editora Pedro e João o primeiro livro impresso do 
nosso grupo de leitura, com textos produzidos por nós mesmos e intitulado “Literatura 
de primeira [viagem]”. O lançamento do livro ocorreu no dia 31 de outubro de 2018, em 
um evento provido na EAJ e contou com a participação de todos os envolvidos na 
pesquisa, alunos e professores. Assim, já finalizando e a título de exemplificação, como 
parte dos resultados alcançados no projeto, deixo aqui um dos textos escrito por mim e 
compartilhado em um dos Encontros de Leitura. 
 

Conclusão 

 
Frente ao que foi apresentado, podemos concluir que os Encontros de Leitura, como 
principal instrumento de nossa pesquisa, foram fundamentais para a nossa formação 
leitora crítica, visto que muitos dos textos que foram enviados e debatidos nos 
permitiram refletir sobre questões sociais e humanas. Além disso, eles foram capazes 
de criar um ambiente de cumplicidade e empatia, nos proporcionando um contexto 
escolar mais leve e saudável, uma vez que nós alunos possuímos uma extensa carga 
horária por cursar o Ensino Médio e o Ensino Técnico de maneira integrada. 
Percebemos também que por meio dos Encontros de Leitura passamos a ter mais 
tempo para lermos de forma prazerosa e compartilhar o que escrevemos, o que 
geralmente não acontece no cotidiano, por falta de tempo e/ou por estarmos sempre 
ocupados com leituras de textos técnicos e obrigatórios. Por isso, o Grupo de Leitura 
exerce uma tarefa importante no cotidiano das pessoas que o frequentam. Sem contar 
ainda que ele funciona para muitos de nós como uma espécie de fuga da rotina, sendo 
um dos momentos mais esperados da semana, justamente por ser entendido como um 
momento de “relaxamento” e, ao mesmo tempo, de aprendizagem. Sendo assim, 
observamos nitidamente não só a contribuição da pesquisa com a nossa formação, mas 
também como um meio de renovação psicológica, que nos ajuda a lidar melhor com as 
dificuldades cotidianas que uma intensa e extensa carga de estudo nos impõe, isso nos 
vários âmbitos de nossa vida acadêmica e pessoal 
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TÍTULO: Alterações químicas num solo cultivado com sorgo sob adubação orgânica e 

diferentes frações de lixiviação 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da fração de lixiviação e doses de esterco 
bovino sobre o desenvolvimento de plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L) Moench] cv. 
BRS Ponta Negra irrigado com água salina em casa de vegetação. Para tanto, as 
plantas foram cultivadas em vasos contendo solo arenoso, sendo aplicado doses de 
esterco bovino 0;10;20 e 30 t ha-1. A confecção da solução salina foi realizada com a 
utilização de sais NaCl, CaCl22H2O na proporção 7; 2;1. As frações de lixiviação foram 
de 0,50 e 100% de lâmina de irrigação. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 4x3. As variáveis matéria seca 
total; diâmetro do colmo; altura das plantas; área foliar total; suculência foliar e massa 
específica foliar foram avaliadas como características morfológicas das plantas. Ao 
longo do período experimental foram realizadas coletas de solo para medição da 
condutividade elétrica e pH e ao final do experimento as análises de solo, bem como a 
coleta da água percolada após as irrigações com o intuito de verificar a retirada dos sais 
ao longo do perfil do solo. 
 
Palavras-chave: adubação; esterco; sorgo; lixiviação. 

TITLE: CHEMICAL CHANGES IN SORGHUM SOIL UNDER ORGANIC 

FERTILIZATION AND DIFFERENT LEACHING FRACTIONS 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the effects of leaching fraction and doses of 
bovine manure on the development of sorghum plants [Sorghum bicolor (L) Moench] cv. 
BRS Ponta Negra irrigated with saline water in a greenhouse. The plants will be grown 
in pots containing sandy soil. Doses of bovine manure 0, 10, 20 and 30 t ha-1 will be 
applied. The preparation of the saline solution will be carried out with the use of NaCl, 
CaCl22H2O salts in the proportion 7; 2; 1. The leaching fractions will be 0.50 and 100% 
of irrigation lamina. The experimental design is completely randomized with four 
replicates, in a 4 x 3 factorial scheme. The variables total dry matter; diameter of the 
stem; plant height; total leaf area; foliar succulence and specific foliar mass will be 
evaluated as morphological characteristics of the plants. During the experimental period, 
soil samples will be collected to measure the electrical conductivity and pH and at the 
end of the experiment the soil analysis will be done, as well as the collection of percolated 
water after the irrigations in order to verify the removal of the salts along the soil profile. 
 

Keywords: fertilization; manure; sorghum; leaching. 

Introdução 

O processo natural de salinização, ocorre através do intemperismo das rochas, e o 
processo induzido ocorre pela ação antrópica, através do manejo inadequado da 
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irrigação, excesso de fertilizantes e drenagem deficiente em regiões áridas e semiáridas 
(MEDEIROS et al., 2010). Os principais problemas causados pela salinização dos solos 
são a redução do potencial osmótico da solução do solo, diminuindo a disponibilidade 
de água e a toxicidade de certos íons às plantas (BERNARDO et al., 2005). As práticas 
de manejo com a utilização de águas salinas são as mais variadas possíveis, porém, 
são onerosas para o produtor rural, que por sua vez, limita-se a utilizar somente água 
de boa qualidade visando que a sua rentabilidade na exploração agrícola não se torne 
ínfima, por usar águas de qualidade inferior. No entanto, com o passar dos anos, várias 
alternativas de cunho econômico menor vêm sendo testadas, para minimizar os efeitos 
dos sais no crescimento e desenvolvimento das culturas, tais como a utilização de 
adubos orgânicos (FALLAHI et al., 2015; YARAMI; SEPASKHAH, 2015), especialmente 
o esterco bovino por ser de fácil aquisição. O uso continuado de águas salinas em 
irrigações proporciona, na ausência de lixiviação, o depósito de sais na zona do sistema 
radicular e na superfície do solo, decorrente da evaporação da água. Uma prática de 
manejo bastante utilizada em áreas que utilizam água de qualidade inferior é a fração 
de lixiviação ("Leaching Fraction") que é uma quantidade extra de água, relativa à 
aquela que é aplicada e penetra no solo, acarretando lixiviação dos sais (CARVALHO 
et al., 2012). A necessidade (requerimento) de lixiviação (NL) é a fração mínima da 
quantidade total de água aplicada que deve passar através da zona radicular, para 
prevenir a redução no rendimento da cultura e com isso carrear o excesso de sais da 
zona do sistema radicular da cultura. De acordo com Ferreira (2016), a condutividade 
elétrica (CE) é o parâmetro mais empregado para expressar o nível de salinidade da 
água, pois sua correlação com a quantidade de sais dissolvidos na água é elevada, ou 
seja, quanto maior a salinidade maior será a capacidade de conduzir eletricidade. A 
condutividade elétrica do solo pode ser medida por contato, fazendo passar uma 
corrente elétrica em eletrodos isolados, ou indiretamente, com o uso de corrente 
induzida por um campo magnético, sem contato com o solo (MOLIN et al., 2005) A 
condutividade elétrica é usada para medir a quantidade de sais presente em solução do 
solo. Quanto maior a quantidade de sais presente na solução, maior será o valor de 
condutividade elétrica obtido. O excesso de sais na zona radicular, independentemente 
dos íons presentes, prejudica a germinação, desenvolvimento e produtividade das 
plantas já que uma maior concentração da solução exige da planta um maior dispêndio 
de energia para conseguir absorver água (efeito osmótico) prejudicando seus processos 
metabólicos essenciais (BRADÃO; LIMA, 2002). O potencial de hidrogênio (pH) é um 
importante indicador da condição química do solo, por possuir capacidade de interferir 
na disposição de vários elementos químicos essenciais ao desenvolvimento vegetal, 
favorecendo ou não suas liberações. (BRADÃO; LIMA, 2002). O pH, figura-se como 
indicador de qualidade do solo do ponto de vista do desenvolvimento dos vegetais 
superiores influenciando a solubilidade, a concentração em solução e a forma iônica dos 
nutrientes no solo e, consequentemente, a absorção e utilização deles pela planta 
(SILVA et al., 2012). Sendo, portanto, uma das propriedades químicas do solo mais 
importantes na determinação da produção agrícola (FAGERIA, 2000). 
 

Metodologia 

 
Para a instalação do experimento, foram colocados aproximadamente 20 kg de solo 
argiloso (Tabela 1) em vasos plásticos, perfurados na face inferior. Antes, porém, 
coloca-se uma camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. Logo em seguida, 
os vasos foram colocados em casa de vegetação, que fica localizada na Escola Agrícola 
de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba – RN. Foram 
utilizadas sementes de sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho 
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e Sorgo em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
– EMPARN, classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre a semeadura e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 
repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 16 tratamentos. Para o preparo da 
solução salina (Tabela 2), o sal NaCl, foi dissolvido em água de açude, na proporção de 
7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade elétrica da água de irrigação 
(CEa) e sua concentração (mmolc L-1 = CE x 10.). A cada 20 dias, durante o período 
experimental, realizou-se coletas de amostras de solo de cada vaso na profundidade de 
20 cm, nas quatro repetições de cada tratamento, foram homogeneizadas formando 
uma amostra composta por tratamento, logo em seguida se acondicionaram em sacos 
plásticos correspondente a cada tratamento, para determinações de íons, condutividade 
elétrica do extrato de saturação e pH. As análises feitas, foram realizadas no Laboratório 
de Ensino e Pesquisa da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, 
seguindo metodologia proposta por Silva (1999). Os resultados das variáveis foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com p 
< 0,05 (comparação dos compostos orgânicos) utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 
Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). A análise de regressão foi empregada para a avaliação 
dos efeitos da salinidade da água de irrigação e da interação, quando significativa. Além 
da metodologia científica do projeto, foram realizadas discussões semanais junto ao 
bolsista com intuito de evidenciar as dificuldades e conquistas do projeto. 
 
Resultados e Discussões 

 
Verifica-se na figura 1, que a condutividade elétrica do solo aumentou em relação a 
condutividade elétrica do solo no início do experimento, entretanto apresenta valores 
não elevados, muito devido a fração de lixiviação aplicada, sendo que estes valores 
classificam o solo dentro dos Solos sem problemas de sais conforme Richards (1954). 
Na figura 2, observa-se que os valores do pH do solo, estão dentro da faixa de 
classificação para solo sem problemas de salinidade, apesar de apresentar uma 
diminuição em relação ao pH inicial do solo, esse fato pode estar relacionado a utilização 
da água salina para a irrigação do sorgo. 
 

Conclusão 

 
Não houve a elevação acentuada da salinidade do solo nem do pH do solo quando foi 
aplicado os tratamentos. O uso das frações de lixiviação ocasionou a lavagem dos sais 
provenientes da água de irrigação, evitando o seu acúmulo no solo. 
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TABELA 1 

 
 

TABELA 2 e 3 

 
 

FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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TÍTULO: Efeito do uso de aditivos modificadores de carcaça na composição dos tecidos 

de suínos em terminação 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as alterações da composição do perfil de ácidos 
graxos dos tecidos de suínos em terminação com a inclusão de óleos vegetais (coco e 
cártamo) e da ractopamina. Foram utilizados 24 machos castrados com peso médio de 
70 kg distribuídos em um delineamento de blocos casualizados, com quatro tratamentos 
e seis repetições. As variáveis analisadas foram: Somatório de ácidos graxos saturados 
e insaturados (SAGS e SAGI), relação ácidos graxos insaturados/saturados (ISN/SAT), 
somatório de ácidos graxos monoinsaturados (SAGMI), relação ω6/ω3 e ω3/ω6, 
somatório de ω6 e ω3 dos cortes toucinho e lombo. Houve efeito significativo (p < 0,05) 
para os dados de desempenho, relações de ômegas 6 e 3 nos cortes, sendo o 
tratamento com óleo de coco o que mais se aproximou da relação n6/n3 indicada. 
Contudo, o uso do óleo coco na dieta de suínos em terminação pode proporcionar uma 
relação n6/n3 mais indicada para a alimentação humana. 
 
Palavras-chave: Qualidade da carne. Ômega 6. Ômega 3. Coco. Cártamo. 

TITLE: Effect of the use of carcass-modifying additives on finishing pig tissue 

composition 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate changes in the fatty acid profile composition 
of swine tissues ending with the inclusion of vegetable oils (coconut and safflower) and 
ractopamine. Twenty four castrated males with an average weight of 70 kg were 
distributed in a randomized block design with four treatments and six replications. The 
variables analyzed were: sum of saturated and unsaturated fatty acids (SAGS and 
SAGI), unsaturated / saturated fatty acids ratio (ISN / SAT), sum of monounsaturated 
fatty acids (SAGMI), ω6 / ω3 and ω3 / ω6 ratio, ω6 and ω3 of bacon and loin cuts. There 
was a significant effect (p <0.05) on the performance data, omega 6 and 3 ratios in the 
cuts, and the coconut oil treatment was closest to the n6 / n3 ratio indicated. However, 
the use of coconut oil in the diet of finishing pigs may provide a better n6 / n3 ratio for 
human consumption. 
 
Effect of the use of carcass-modifying additives on finishing pig tissue composition 
 
Keywords: Meat quality. Omega 6. Omega 3. Coconut. Safflowe 

Introdução 

A carne Suína ocupa com destaque o primeiro lugar na preferência da população 
mundial, dando o título de “a carne mais consumida no mundo”. Segundo a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2017) a população brasileira aumentou o consumo 
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per capita anual desta proteína em 10,7% de 2007 a 2016, saindo de 13 para 
14,4kg/habitante. 

Como justificativas para esse crescimento temos o investimento em campanhas de 
informação e esclarecimento ao público, sobretudo em relação às questões da saúde 
do consumidor. Outro ponto crucial foi à diversificação do mercado, capaz de oferecer 
um produto cárneo de melhor qualidade, com cortes especiais, alimentos 
semipreparados e lançamento de novos produtos industrializados, atendendo ao 
interesse do consumidor e das indústrias (ROSSI et al., 2010). 

Para Melo et al. (2014), a qualidade da carne de suínos pode sofrer consideráveis 
influências de acordo com o tipo de alimento fornecido. De acordo com Ríos-Utrera et 
al.(2006), é na fase de terminação que os suínos tendem a mudar a composição da 
carcaça, principalmente no aumento da deposição lipídica. 

Os teores de lipídio e de matéria seca são os componentes mais afetados e geralmente 
são altamente correlacionados um com o outro. Alterações nos teores de lipídio e da 
matéria seca muscular podem provocar efeitos importantes sobre a palatabilidade e 
sabor da carne, pois a suculência está diretamente relacionada à umidade e ao teor de 
gordura intramuscular (KUSS et al., 2005). 

Os lipídeos estão diretamente associados com a qualidade da carne e a saúde humana, 
dessa forma é imprescindível melhorar o perfil lipídico da carne e da gordura subcutânea 
ao invés de retira-lo, (OLIVEIRA, 2014). 

Uma das estratégias que vem sendo utilizado para produzir carne suína magra é o uso 
dos agonistas beta adrenérgicos como a ractopamina, porém ainda não existe um 
consenso entre os pesquisadores sobre a utilização destes produtos quanto a 
segurança alimentar, o que nos leva a buscar alternativas nutricionais com produtos que 
apresentem características capazes de agir sobre metabolismo de deposição lipídica 
como é o caso do óleo de cártamo e do óleo de coco, que tem sido comercializado com 

a promessa de reduzir gordura abdominal em humanos. 

O consumo de ω-3 (PUFA) presente em óleos de peixes de águas frias, diminui a 
concentração de triglicerídeos com mais efetividade que os óleos vegetais, podendo, 
assim como o ω-6, ser obtido por meio da dieta, especialmente nos óleos de canola, 

cártamo, soja e milho (Faludi et al. 2017). 

Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar as alterações da composição do 
perfil de ácidos graxos dos tecidos de suínos em terminação com a inclusão de óleos 
vegetais (coco e cártamo) e da ractopamina 

 
Metodologia 

 

Foram utilizados 24 suínos mestiços, machos castrados e em fase de terminação que 
iniciaram no experimento com peso médio inicial de 70 kg de peso vivo e permaneceram 
em experimento até atingirem o peso médio de 100 kg de peso vivo. Os animais ficaram 
alojados em um galpão experimental com piso de concreto, em baias individuais (2,76 
x 1,85), contendo comedouro semiautomático e bebedouros do tipo chupeta. 
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A distribuição dos animais se deu por delineamento de blocos casualizados contendo 4 
tratamentos e seis repetições. Os tratamentos foram constituídos por uma dieta basal 
formulada à base de milho, farelo de soja, óleo vegetal (2%) e núcleo comercial para 
suínos em terminação. 

As rações experimentais foram formuladas de acordo com a exigência nutricional para 
suínos de desempenho médio em fase de terminação, seguindo as recomendações de 
Rostagno et al. (2011). Ficando constituídas por: T1: ração basal (RB), T2: RB + 10 ppm 
de Ractopamina, T3: RB + 4g de óleo de cártamo e T4: RB + 4g de óleo de coco. 

A composição das dietas encontra-se descrito na tabela 01. As dietas e água foram 
oferecidas aos animais ad libidum, e as pesagens ocorreram no início e ao final do 

experimento. 

A adição do óleo de coco e óleo de cártamo foi por fornecimento de cápsulas via oral 
duas vezes ao dia nos horários fixos às 08:00 e 16:00 horas, sendo fornecido um total 
de quatro cápsulas (1 g de óleo cada) ao dia em adição à ração basal. 

Os animais e as rações foram pesados no início e ao término do período experimental 
para a avaliação do desempenho. 

Após o período de 28 dias, estando os animais com peso médio de 104,00 ± 7,03 kg, 
foram submetidos a jejum de sólidos durante um período de oito horas e transportados 
para o abatedouro onde passaram por um descanso pré-abate de quatro horas, 
totalizando um jejum de 12 horas. Em seguida, foi realizada à insensibilização por 
eletronarcose, sangria, toalete e a evisceração de cada animal individualmente de 
acordo com as técnicas de abate humanitário. 

Posterior a esses procedimentos as carcaças foram pesadas, serradas e refrigeradas 
em câmara fria à 4ºC por 24 horas e só então foram coletadas as amostras dos cortes 
lombo e toucinho, que foram armazenadas em sacos devidamente identificados e 
encaminhados ao laboratório para posterior análise de ácidos graxos. 

Conforme a metodologia descrita por Blighe & Dyer (1959) e com algumas adaptações 
proposta por Christie (1973) e Smedes & Thomasen (1996), foram determinadas a 
extração dos lipídeos da carne Longissimus dorsi e do tecido adiposo. Em frascos de 
Erlenmeyer, foram pesadas ± 5,0 g de cada amostra trituradas coletada, depois 
homogeneizada em mesa agitadora durante 20 minutos com uma mistura de 12,5 mL 
de clorofórmio, 25 mL de metanol e 9,5 mL de água ultrapura. 

Essa mistura ficou em repouso por 16:00 h e em seguida, foi filtrada em filtro de papel 
para um funil de separação, logo após, foi adicionado mais 12,5 mL de clorofórmio e 
12,5 mL de solução de sulfato de sódio a 2 %. Agitou-se a mistura que ficou em repouso 
por duas horas, esse processo formou um sistema bifásico, sendo apenas filtrado os 
lipídeos purificados em papel filtro, contendo sulfato de sódio anidro e armazenados em 
frascos de âmbar. 

Utilizando gás nitrogênio a mistura de soluções foi evaporada e os óleos extraídos da 
carne e do tecido adiposo foram esterificados e metilados, conforme metodologia de 
Hartman & Lago (1973). 
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Foram adicionados e evaporados entre 40-50 mg das amostras de lipídeos em tubos 
rosqueáveis e adicionado 2,5 mL de NaOH 0,5N em metanol para cada amostra 
coletada. Em seguida, as amostras foram colocadas em banho-maria por 15 minutos. 
Após os tubos esfriarem em temperatura ambiente, acrescentou-se 7,5 mL de reagente 
de esterificação e levou-se novamente ao banho-maria por 10 minutos. Após os tubos 
esfriarem foi novamente acrescentado 2 mL de Hexano grau HLPC e 5,0 mL de solução 
saturada de NaCl (20 %) a amostra foi agitada e ficou repouso até ocorrer a separação 
bifásica. A porção superior foi transferida para frascos de âmbar, tampadas e guardadas 
a 18 ºC até o momento da injeção em cromatógrafo gasoso. 

Para a determinação do perfil dos ácidos graxos nas amostras metiladas, foi utilizado o 
cromatógrafo gasoso modelo Hewlett 5890 Series II com detector FID (flame ionization 
detector) e coluna capilar de sílica de 60 m X 0.25 µm (DB – 23). 

Os dados coletados foram analisados de acordo com os procedimentos descritos pelo 
Proc GLM do SAS, as médias para os parâmetros sanguíneos foram comparadas 
utilizando o teste SNK e as médias para os perfis de ácidos graxos foram comparadas 
utilizando o teste de Duncan. Todas as variáveis foram consideradas significativas a 5% 
de probabilidade. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
A tabela 02 mostra a classificação nutricional dos ácidos graxos, suas relações dos 
cortes toucinho e lombo de suínos alimentados com diferentes tratamentos (ração basal, 
ractopamina, óleo de cártamo e óleo de coco). 

Não foram encontradas diferenças significativas (p < 0,05) em ambos os tratamentos 
entre os parâmetros no toucinho dos animais. Já no lombo foram observadas diferenças 
significativas para as relações de ácidos graxos nesse tecido dos animais. 

Embora não tenham sido encontradas diferenças significativas entre os tratamentos os 
valores apresentados estão de acordo com o preconizado pela OMS (2011) para a 
relação de ácidos graxos insaturados/saturados que deve ser consumida. 

Com relação às proporções de ácido graxo linoleico (n-6) e ácido graxo linolênico (n-3), 
é sabido que a carne suína apresenta altas concentrações de n-6 provenientes 
principalmente das rações ricas em óleos de soja e milho que contribuem com a 
elevação desse ácido graxo no tecido adiposo dos animais e consequentemente eleva 
a proporção n6/n3 da carne (Alonso et al. 2015). 

As vias metabólicas dos ácidos linolênico e linoleico utilizam a síntese das mesmas 
enzimas, o que resulta na competição entre os dois ácidos graxos, grandes 
concentrações de n6 que é sintetizado em ácido araquidônico (20:4 n-6), pode interferir 
no metabolismo dos ácidos n3 e dessa forma reduzir a síntese de ácidos graxos de 
cadeia longa da família n3 como: docosapentaenóico (C 22:5 n-3) e o 

eicosapentaenóico (C 20:5 n-3) (Bridi et al. 2014). 
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A diminuição radical da concentração destes ácidos não é benéfica, o ácido 
eicosapentaenóico tem como função relaxar as paredes dos vasos sanguíneos dessa 
forma evitando a constrição dos vasos e formação de coágulos, já o ácido araquidônico 
derivado no n6 propicia o enrijecimento das paredes dos vasos (Bridi, 2017). 

Mesmo com funções antagônicas ambos os ácidos graxos são necessários para a 
manutenção de um organismo saudável, como isso é indicado uma razão de n6/n3 
variando de 5:1 até 10:1 (Hautrive et al. 2012), e crescentes valores de n3/n6 para 
avaliar o aumento da concentração de ácido linoleico nos cortes. 

No presente experimento, as relações n6:n3 encontradas ficaram acima do indicado, 
fato que provavelmente está ligado a composição das rações dos animais que ao serem 
formuladas com milho e soja aumentam a concentração de n-6 nos tecidos dos animais 
(Peiretti et al. 2017). Dentre os tratamentos o que apresentou menor proporção de n-6 
e maior de n-3 foi o suplementado com óleo de coco, provavelmente por a composição 
deste óleo não fornecer ainda mais ácido linoleico para ser depositado nos cortes. 

É demonstrado que a carne suína geralmente apresenta relação de n6/n3 variando de 
10 a 20, índices menores que estes são causados por dietas contendo altas 
concentrações de ômega 3, como por exemplo em suplementações de óleo de linhaça 
e óleo de peixe (Bridi et al. 2014). 

Morel et al. (2005), ao estudar os efeitos da adição de sebo bovino, óleo de soja e óleo 
de linhaça na ração de suínos em terminação, também encontrou valores de n6/n3 
maiores que os preconizados para os tratamentos que receberam os óleos vegetais. 

Hautrive et al. (2012) avaliando a composição centesimal da carne suína, bovina, de 
frango e avestruz encontrou valores de n6/n3 de 11,23 para o pernil suíno, também 
acima do nível recomendado. 

Sendo assim, o tratamento que mais se aproximou da relação n6/n3 preconizada foi o 
que recebeu a suplementação de óleo de coco, indicando assim que o uso desse óleo 

pode fornecer carne com relação mais indicada de ácidos graxos. 

 
Conclusão 

 

O tratamento com a adição do óleo de coco foi o que mais se aproximou da relação 
n6/n3 desejada, indicando assim que o uso desse óleo pode fornecer carne com relação 

mais indicada de ácidos graxos. 
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Anexos 

 

 

Tabela 02: Somatório de ácidos graxos saturados e insaturados (SAGS e SAGI), relação 
ácidos graxos insaturados/saturados (ISN/SAT), somatório de ácidos graxos 
monoinsaturados (SAGMI) 

 
 

Tabela 01. Composição percentual da ração basal (RB) para suínos em terminação. 
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TÍTULO: Avaliação do nível da infecção por parasitos gastrintestinais em caprinos 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta de caprinos às infecções naturais por 
parasitos gastrintestinais em sistema de confinamento. Para isso foram utilizados 24 
animais sem padrão racial definido, sendo duas condições sexuais (castrados – C – e 
inteiros –1) e duas fontes de fibra dietética (bagaço de cana de açúcar – B – e feno – 
F), divididos em quatro tratamentos. A contagem média de OPG dos animais variou 
entre 731,6 ovos/g a 3013,2 ovos/g. Ao comparar os valores de OPG entre os 
tratamentos T1B1 e T2BC pôde-se observar diferença significativa entre eles. 
Entretanto, T2BC, T3F1 e T4FC apresentaram resultados semelhantes. Com relação à 
contagem de oOPG, os animais que foram alimentados com bagaço de cana de açúcar 
tiveram a maior contagem, indicando os valores de 3145,9oocitos/g de fezes (T1B1) e 
3545,8oocitos/g de fezes dos tratamentos (T2BC). Quando avaliada a porcentagem do 
volume globular (VG), observou-se diferença significativa (P<0,05) entre os animais 
mantidos nos diferentes tratamentos. Com relação ao FAMACHA©, independente do 
tratamento, a maioria dos animais foi classificada em F3 e F4, indicando anemia, porém 
sem ser relacionada ao parasitismo. Foram observados, além de ovos de 
trichostrongilídeos, ovos de Trichuris spp. Conclui-se que o tipo de alimentação dos 
animais, independente da condição sexual, teve influência sobre a contagem de oOPG 
e o peso médio dos animais. 

 

Palavras-chave: Sistema de confinamento. Caprinocultura. Parasitose 

TITLE: EVALUATION OF GASTROINTESTINAL PARASITE INFECTION LEVEL IN 

GOATS 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the response of goats to natural infections by 
gastrointestinal parasites in containment system. Twenty-four animals without defined 
racial pattern were used, being two sexual conditions (castrated - C - and uncastred - 1) 
and two sources of dietary fiber (sugarcane bagasse - B - and hay - F), divided into four 
treatments. . The average OPG count of the animals ranged from 731.6 eggs / g to 
3013.2 eggs / g. When comparing the OPG values between T1B1 and T2BC treatments, 
a significant difference could be observed between them. However, T2BC, T3F1 and 
T4FC showed similar results. Regarding the oOPG count, the animals that were fed 
sugarcane bagasse had the highest count, indicating the values of 3145.9 oocytes / g of 
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feces (T1B1) and 3545.8oocytes / g of feces from treatments (T2BC). When the 
percentage of globular volume (PCV) was evaluated, a significant difference (P <0.05) 
was observed between the animals kept in the different treatments. Regarding 
FAMACHA ©, regardless of treatment, most animals were classified as F3 and F4, 
indicating anemia, but not related to parasitism. In addition to trichostrongylid eggs, 
Trichuris spp. It was concluded that the type of feeding, regardless of sexual condition, 

had an influence on oOPG count and mean weight of animals. 

 
Keywords: Containment System.Goat Raising.Parasitosis 

Introdução 

A caprinocultura é uma das atividades agropecuárias mais antigas do Brasil, cuja origem 
remete aos tempos da colonização portuguesa. Apesar de pouco explorada, ocorre em 
todas as cinco regiões do país e seu mercado está em pleno desenvolvimento, 
possuindo um grande potencial para se tornar fonte de renda (IBGE, 2017). O Brasil 
possui um quantitativo de 9.614.722 de cabeças de caprinos, das quais 7,6 milhões 
fazem parte do Nordeste, região responsável por mais de 90% do rebanho nacional. 
Ainda de acordo com o estudo, o estado do Rio Grande do Norte contava em 2016 com 

452.836 cabeças de caprinos, representando 6% do total (IBGE, 2017). 

O principal problema na criação de caprinos e ovinos no país é causado por nematoides 
gastrintestinais. Os animais sofrem diminuição no ganho de peso e na taxa de 
fertilidade, há aumento dos custos com medicamentos e em alguns casos, aumento na 
mortalidade, levando à significativas perdas econômicas, devido às alterações 
ocasionadas no hospedeiro pelos parasitos (Nova et al., 2014; Sczesny-Moraes et al., 
2010). Segundo Amarilho-Silveira et al. (2015) as infecções por nematoides 
gastrintestinais estão relacionadas ao estado nutricional, a idade e também ao período 
de transição fisiológica, destacando que em fases que exigem mais nutrientes, há uma 
incidência maior de infecções. Da mesma maneira, existem também fatores 
relacionados à história de vida do próprio parasito, bem como a sobrevivência das larvas 
no meio ambiente e sua localização no hospedeiro. Vale salientar a interferência de 
fatores ambientais tais como clima, sazonalidade, vegetação e microclima das 
pastagens (Roeber et al., 2013). 

Principalmente na região Nordeste, os sistemas de produção em confinamento têm sido 
utilizados como método para diminuir a idade ao abate, melhorar a qualidade da 
estrutura física do animal e intensificar a produção de carne (Urbano et al., 2014). 
Entretanto, o uso sem a devida orientação das dietas oferecidas aos animais nesse 
sistema pode causar alterações na flora intestinal do ruminante, tornando o animal mais 
susceptível a desordens metabólicas e também favorecendo a proliferação de 

nematoides gastrintestinais e protozoários (Lima et al, 2012). 

Entretanto, mesmo com o desenvolvimento do sistema de confinamento, as parasitoses 
ainda são um grande entrave para a produção, com destaque para os helmintos como 
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp.; Strongyloides spp., Oesophagostomum spp. 
e protozoários tais como Eimeria spp., Cryptosporidium spp. e Toxoplasma gondii 
(SILVA et al, 2015). Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
resposta de caprinos às infecções naturais por parasitos gastrintestinais em sistema de 
confinamento. 
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Metodologia 

 

O experimento foi conduzido no setor de caprino e ovinocultura da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizado em Macaíba, cidade situada 
na mesorregião do Leste do Estado do Rio Grande do Norte, no período de agosto a 
dezembro de 2018. As análises parasitológicas e hematológicas foram realizadas no 
Laboratório de Parasitologia Animal da EAJ/UFRN e no Laboratório de Helmintologia do 
Centro de Biociências/ UFRN. O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais da UFRN sob o protocolo de número 054/2017. Todas as práticas de 
manejo animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da 
Experimentação Animal (CONCEA) para a proteção dos animais usados para 
experimentação animal e outros fins científicos. 

Foram utilizados 24 caprinos sem padrão racial definido, sendo 12 inteiros e 12 
castrados, oriundos de um rebanho leiteiro, com peso inicial médio de 14,5 ± 1,5 kg, 
distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 
2x2, sendo duas condições sexuais e duas fontes de fibra dietéticas, totalizando quatro 
tratamentos, a saber: animais inteiros submetidos a dieta com bagaço de cana de 
açúcar (T1B1), animais castrados submetidos a dieta com bagaço de cana de açúcar 
(T2BC), animais inteiros submetidos a dieta com feno (T3F1) e animais castrados 

submetidos a dieta com feno (T3FC), em seis repetições (Figura 1). 

Durante o período experimental, os animais foram confinados em baias individuais 
providas de comedouro e bebedouro. O tratamento anti-helmíntico foi composto pelos 
fármacos ivermectina (2,5 ml/10 Kg de peso vivo), cloridrato de levamisol a 5% (1 ml/10 
Kg de peso vivo) e closantel sódico a 10% (1 ml/10 Kg de peso vivo). Utilizaram-se 
diferentes princípios ativos, pois somente um não é eficaz contra todos os tipos de 
parasitos do abomaso, intestino delgado e intestino grosso. Para eliminar qualquer 
possível variação que influencie nos resultados dos tratamentos, é necessário que os 
animais sejam previamente vermifugados para que todos permaneçam submetidos as 
mesmas condições, uma vez que naturalmente já estão expostos aos parasitos. 

A avaliação da infecção dos animais foi realizada semanalmente, por um período de 
120 dias, através de análises parasitológicas, hematológicas, avaliação clínica da 

anemia pelo Método FAMACHA© e análises de desempenho. 

Foram realizados exames parasitológicos quantitativos, tais quais o número de ovos por 
grama (OPG) de fezes do animal, para contagem de ovos de helmintos, e o número de 
oocistos por grama (oOPG) de fezes do animal, para contagem de cistos de 
protozoários. Amostras fecais foram coletadas diretamente da ampola retal de cada um 
dos animais e encaminhadas para análise e cálculo de OPG e oOPG conforme 
metodologia de Gordon e Whitlock (1939), modificada por Ueno e Gonçalves (1998), 
colocadas em sacos plásticos descartáveis e individuais e devidamente identificadas, 
os quais permaneceram acondicionados em um isopor contendo gelo reciclável, e em 
seguida foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Animal (EAJ/UFRN). 

Para as análises hematológicas, amostras de sangue foram colhidas diretamente da 
veia jugular (Figura 2) e o volume globular (VG) foi determinado por centrifugação em 

tubos de micro-hematócrito, seguindo a metodologia de JAIN (1993) 
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O método FAMACHA© foi utilizado como estratégia para identificar a presença ou 
ausência de anemia dos animais, segundo metodologia de Molento e Severo (2004). O 
FAMACHA© é uma técnica que consiste no exame visual para definir a coloração da 
conjuntiva frente a um cartão de cores que foi preestabelecido com auxílio de 
computação gráfica. No cartão gráfico há indicações para tratamento dos animais, com 
variação de 1 a 5, sendo animal 1 (coloração vermelho robusto e atitude clínica de não 
tratar), animal 2 (coloração vermelho rosado e atitude clínica de não tratar) animal 3 
(coloração rosa e atitude clínica de tratar) animal 4 (coloração rosa pálido e atitude 
clínica de tratar) e animal 5 (coloração branca e atitude clínica de tratar) (Figura 3). 

A observação foi realizada no momento da pesagem, pelo horário da manhã, em um 
local com luminosidade para que não houvesse interferência na tonalidade da 
conjuntiva, evitando comprometimento nas interpretações. 

Os animais foram pesados em balança digital no período da manhã e em jejum prévio 
de sólidos de 16 horas. O ganho de peso total (GT) foi obtido pela diferença entre o 
peso final (PF) e peso inicial (PI): GT = (PF - PI) e a estimativa de ganho de peso médio 
diário (GMD) foi obtida através da relação entre o GT e o total de dias referente ao 
período do confinamento até o abate: GMD=(GT/70). 

As diferenças fenotípicas significativas entre os grupos de animais foram obtidas pela 
análise de variância usando o programa SAS (Analysis Systems Institute, 2008). Os 
dados de contagem de OPG, por não possuírem uma distribuição normal foram 
transformados em log (x + 1) antes das análises. Para realizar a análise de comparação 
de médias foi feito o Teste t, analisando as médias uma a uma. Para inferir se houve 
diferença significativa, os dados foram avaliados quanto o teste de Tukey, a um nível de 
significância de 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Tabela 1 mostra os resultados de OPG, oOPG, peso e volume globular obtidos dos 

animais submetidos aos tratamentos durante o período experimental. 

A contagem média de OPG dos animais variou entre 731,6 ovos/g (T2BC) a 3013,2 
ovos/g (T1B1). Ao comparar os valores de OPG entre os tratamentos T1B1 e T2BC 
pôde-se observar diferença significativa entre eles. Entretanto, T2BC, T3F1 e T4FC 
apresentaram resultados semelhantes. Com relação à contagem de OPG, Teles et. al 
(2011), afirma que essa contagem em pequenos ruminantes pode variar de acordo com 
a alimentação, idade, sistema imunológico e o tratamento do rebanho, dado observado 
no presente estudo em relação à condição fisiológica do animal. 

Com relação à contagem de oOPG, os animais que foram alimentados com bagaço de 
cana de açúcar tiveram a maior contagem, indicando os valores de 3145,9oocitos/g de 
fezes (T1B1) e 3545,8oocitos/g de fezes dos tratamentos (T2BC). As altas contagens 
de oOPG podem ter relação com o sistema de confinamento, uma vez que as baias que 
abrigavam os animais acumularam, no início do período experimental, uma grande 
quantidade de fezes, favorecendo a disseminação de protozoários como os do gênero 
Eimeria spp., observados em microscópio óptico durante a leitura. Constata-se que os 
animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar (T2BC) foram os mais 

afetados, pois o número de oocistos por grama de fezes (OoPG) foram os mais altos. 
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Além de ovos de Trichostrongilideos, foram observados ovos de Trichuris spp., cuja 
contagem foi de 1600 ovos nas fezes dos animais inteiros e alimentados com bagaço 
de cana de açúcar, 900 ovos nas fezes dos animais catrados e alimentados com bagaço 
de cana de açúcar, 400 ovos nas fezes dos animais inteiros e alimentados com feno e 
1200 ovos nas fezes dos animais castrados e alimentados com feno. A tricuríase, 
sobretudo naqueles animais com altas contagens de ovos, causa dor abdominal, 
cansaço e diarreia. De distribuição geográfica mundial, possui as mais altas 
prevalências nas regiões tropicais (Santos, 2015). Uma hipótese para a incidência dessa 
parasitose gastrintestinal pode ser o fato da ampliação da caprinocultura com adoção 
de técnicas semi-intensivas de criação, mas especificamente do sistema de 

confinamento (Valéria et al, 2011). 

Quando avaliada a porcentagem do volume globular (VG), observou-se diferença 
significativa (P<0,005) entre os animais mantidos nos diferentes tratamentos. Segundo 
Birgel et al (2014) caracteriza-se um animal sem anemia, aquele com VG superior a 
30%; anemia leve entre 20-30%, anemia moderada 19% e anemia intensa <10%. Os 
animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar apresentaram maiores 
valores de VG (29,7%). 

Quando medido o peso dos animais, apenas aqueles castrados submetidos a dieta com 
bagaço de cana de açúcar apresentaram peso médio (16,7 Kg) semelhante ao início do 
período experimental (14,5 ± 1,5Kg). Os demais ganharam peso durante o experimento, 
sendo mais evidente nos animais inteiros submetidos a dieta com feno, seguido dos 
animais castrados também submetidos a dieta com feno. 

Com relação ao FAMACHA©, a Tabela 2 mostra a distribuição dos animais de cada 
tratamento nas categorias FAMACHA© (F1, F2, F3, F4 e F5).Independente do 
tratamento, a maioria dos animais foi classificada em F3 e F4, indicando anemia. 
Entretanto, não se pode afirmar que a anemia observada seja consequência do 
parasitismo por espécies hematófagas como Haemonchus contortus. Não foi o objetivo 
desse estudo identificar e quantificar o gênero dos parasitos presentes no trato 
gastrintestinal dos animais, porém em outro trabalho do mesmo grupo de pesquisa, foi 
observada prevalência de Trichostrongylus spp. nesses animais experimentais, 
independente do tratamento e assim, a porcentagem de H. contortus foi abaixo do 
mínimo esperado (60%) para que se relacione a anemia ao parasitismo gastrintestinal. 
Um fator que pode estar associado à anemia é a alta contagem de oocisto nas fezes, 
uma vez que as espécies de Eimeria, mesmo não sendo hematófagas, podem causam 

lesões na mucosa e consequente diarreia, impedindo a absorção de nutrientes. 

 
Conclusão 

 

A condição sexual e a dieta dos animais teve pouca influência na contagem de OPG 
dos animais, uma vez que alta contagem foi somente observada nos animais inteiros e 
alimentados com bagaço de cana de açúcar. Em contrapartida, com relação ao número 
de oocistos por grama de fezes, os animais alimentados com bagaço de cana de açúcar, 
independente se castrados ou inteiros, apresentaram as maiores contagens médias, 
indicando que o tipo de dieta teve papel preponderante no nível de infecção por 
protozoários nos caprinos avaliados. Os animais alimentados com feno ganharam mais 
peso desde o início do experimento em relação aos animais alimentados com bagaço 
de cana de açúcar. Foi observada anemia nos animais de todos os tratamentos, uma 
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vez que a percentagem de volume globular foi menor que 30% e a grande maioria dos 
animais, independente do tratamento, foram classificados em FAMACHA© 3 e 
FAMACHA© 4, porém, essa anemia observada não pôde ser correlacionada ao 
parasitismo. Nessa perspectiva, os caprinos estudados, apesar de mantidos em um 
sistema de confinamento intensivo, apresentaram um nível relevante de parasitismo. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Animais experimentais em sistema de confinamento. Foto: Carlikelly Gleicy 
da Silva 
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Figura 2 – Amostra de sangue colhida diretamente da veia jugular do animal 
experimental. Foto: Rogério Damião Souza Júnior 

 
 

Figura 3 – Realização do método FAMACHA © Foto: Carlikelly Gleicy da Silva 

 
 

TABELA 1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

TABELA 2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DO CAPIM ELEFANTE SUBMETIDO A DOSES CRESCENTES 

DE COMPOSTO ORGÂNICO 

Resumo 

A busca por fontes alternativas de fertilizantes tem se intensificado nos últimos anos, 
devido à importância dos recursos naturais e da necessidade de conservação e 
preservação destes recursos, mas principalmente pelo alto custo dos fertilizantes 
minerais. Diante disto, objetivou-se avaliar o uso de composto orgânico na produção do 
capim elefante (Pennisetum purpureum Schum). O experimento foi conduzido na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Macaíba. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram com doses crescentes de composto orgânico (0; 8; 16; 25; 33 t ha-1) 
e um tratamento com adubação mineral, na forma de NPK (405:48:150 kg.ha-1).Antes 
de aplicar os tratamentos, foi realizado o corte de uniformização e após 75 dias, realizou-
se o corte para avaliação das seguintes variáveis: Número de perfilhos; Produção de 
folha; Produção de colmo; Produção de massa de matéria seca total (PMMST). A 
produção de massa de matéria seca do tratamento submetido à aplicação de 33 t.ha-1 
de composto orgânico foi de 3,42 t.ha-1, 35% superior em relação a produção da 
testemunha. A adubação mineral proporcionou a maior PMMST quando comparada aos 
demais tratamentos. Obteve-se correlação linear positiva entre o aumento da dose de 
composto orgânico e a massa de matéria seca do colmo e massa de matéria seca de 
folha. Porém, o tratamento com adubação mineral mostrou superioridade aos demais 
tratamentos. 
 
Palavras-chave: Composto orgânico, Pennisetum purpureum, Neossolo Quartzarênico. 

TITLE: PRODUCTION OF ELEPHANT GRASS SUBJECTED TO INCREASING DOSES 

OF ORGANIC COMPOUND 

Abstract 

The search for alternative sources of fertilizers has intensified in recent years, due to the 
importance of natural resources and the need for conservation and preservation of these 
resources, but mainly by the high cost of mineral fertilizers. On this, the objective of 
evaluating the use of organic compound in the production of elephant grass (Pennisetum 
purpureum Schum). The experiment was conducted at the Federal University of Rio 
Grande do Norte, Brazil campus. The experimental design was randomized block design 
with six treatments and four replications. The treatments were with increasing doses of 
organic compound (0; 8; 16; 25; 33 t ha-1) and a mineral fertilizer treatment, in the form 
of NPK (405:48:150 kg ha-1). Before applying the treatments, was held the Court of 
standardization and after 75 days, the hack for evaluation of the following variables: 
number of tillers; Production of sheet; Production of thatched roofs; Mass production of 
total dry matter (MPTDM). The production of dry matter mass of the treatment subject to 
the application of 33 t. ha-1 of organic compound was 3.42 t. ha-1, 35% higher in relation 
to production of the witness. The mineral fertilizer provided the biggest PMMST when 
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compared to other treatments. Positive linear correlation was obtained between the 
increased dose of organic compound and the mass of dry matter and leaf dry matter 
mass. However, treatment with mineral fertilization showed superiority to other 
treatments. 
 
Keywords: Organic compound, Pennisetum purpureum, Quartzipsamment soil 

Introdução 

A busca por fontes alternativas de fertilizantes tem se intensificado nos últimos anos, 
devido à importância da melhor utilização dos recursos naturais e da recorrente 
necessidade de práticas de conservação e preservação destes recursos, mas 
principalmente pelo alto custo dos fertilizantes minerais (SIMAS; NUSSIO, 2001). Neste 
sentido, o uso de resíduos orgânicos como fertilizantes orgânicos, torna-se uma 
excelente possibilidade de redução de danos ambientais em função da minimização do 
uso de recursos não renováveis, além de contribuir na redução dos custos de produção. 
Cordell e White (2011) consideram que as reservas atuais de rochas fosfáticas, fontes 
dos fertilizantes fosfatados, podem ser exauridas ainda este século. Explicam que, antes 
que esse ponto seja atingido, a produção de recursos atingirá um ponto máximo, 
estimado para ocorrer em 2030, e depois entrará em declínio. Segundo Hubbert (1949), 
as fontes se esgotarão nos próximos 50-100 anos. Em relação as fontes dos fertilizantes 
minerais nitrogenados, o gás natural, é estimado que sejam exauridas nos próximos 55 
anos. Diante do possível esgotamento das fontes de fertilizantes minerais, da demanda 
cada vez maior do campo por esses insumos, devido ao esgotamento nutricional dos 
solos que resulta em declínio da produtividade, ocasiona aumento dos preços dos 
fertilizantes minerais, que levam os produtores a utilizarem quantidades abaixo das 
necessidades (LANA, 2009). Assim, torna-se necessário a busca por alternativas que 
reduzam o uso de recursos não renováveis, e maximize o uso de resíduos 
agroindustriais como fonte de nutrientes para a agropecuária, especialmente para o uso 
em pastagens, que apresenta elevada demanda nutricional. Os resíduos agroindustriais 
(cama de frango, dejetos de suínos, esterco bovino, poda de culturas, manipueira, 
composto orgânico) podem ser transformados em fertilizantes orgânicos. Os adubos 
orgânicos, no decorrer dos anos agrícolas, proporcionam aos agroecossistemas ganhos 
compensatórios em produção e qualidade do solo em relação a adubos químicos 
(CAPORAL; COSTABEBER, 2000). A compostagem é uma alternativa para minimizar 
os impactos ambientais e reduzir o uso de recursos não renováveis, com possibilidade 
de geração de fertilizante orgânico como fonte dos elementos essenciais para as 
plantas, podendo ser utilizado em substituição ou como complementação de adubos 
minerais, o qual pode contribuir para ciclagem de nutrientes. Dentre os nutrientes 
destaca-se o nitrogênio, um dos mais demandados pelas forrageiras por se tratar de um 
elemento essencial à planta devido sua participação em processos metabólicos 
(PEREIRA, 2016). As plantas forrageiras representam a fonte de alimento mais 
econômicas para alimentação do gado leiteiro. Nesse sentido, destaca-se o capim-
elefante (Pennisetum purpureum Schum), gramínea que apresenta elevada capacidade 
de produção de matéria seca, resistência à seca, adaptação aos diversos tipos de solos 
e boa aceitação pelos animais. Além de apresentar grande diversidade nas suas formas 
de manejo, podendo ser utilizado para corte nas capineiras, para pastejo e para 
preparação de silagem e feno. O capim-elefante é uma das poaceaes mais exigentes 
em fertilidade do solo (NASCIMENTO JÚNIOR, 1981). Considerando a importância do 
uso de resíduos orgânicos como fertilizantes orgânicos na adubação, a exigência 
nutricional das forrageiras, fonte de alimento mais econômica para a produção animal, 
objetivou-se avaliar a produção do capim elefante submetido a doses crescentes de 
composto orgânico. 
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Metodologia 

 
O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção Animal (GEFORP), localizado na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Macaíba, RN, entre os meses fevereiro a 
maio de 2019. A área fica localizada na latitude 5° 53' 35.12" Sul e longitude 35° 21' 
47.03" Oeste. O clima da região é classificado como tropical chuvoso, quente, sendo o 
inverno seco, com temperatura média de 27,1°C. A precipitação média pluviométrica da 
região varia entre 800 e 1200 mm por ano, sendo caracterizado como clima sub-úmido 
(IDEMA, 2013). A precipitação média anual é de 1.442,8 mm, sendo mal distribuída, 
com a estação chuvosa adiantando-se para o outono (MASCARENHAS et al., 2005). A 
área experimental foi proveniente do trabalho intitulado “Resposta do capim-elefante a 
doses de nitrogênio e de fósforo” em condições de campo, que consistiu de 10 
tratamentos, sendo eles: cinco doses de nitrogênio (0, 200, 400, 600 e 800 kg ha-1 de 
N) e cinco doses de fósforo (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P2O5). Em todos os 
tratamentos foi aplicado 150 kg ha-1 de K2O, 30 kg ha-1 de S, 3 kg ha-1 de Zn. Nos 
tratamentos referentes às doses de nitrogênio, aplicou-se 150 kg ha-1 de P2O5; 
enquanto, nos tratamentos referentes às de fósforo, aplicou-se 600 kg ha-1 de N. A área 
experimental foi de 540 m² (15 x 36m), com quatro blocos espaçados de 1,0 m, cada 
bloco (11 parcelas), não havendo espaçamento entre as parcelas no mesmo bloco. Em 
cada parcela haviam quatro linhas espaçadas de 0,7 m, com área total de 8,4 m² (2,8 x 
3 m) (OLIVEIRA, 2018). O solo da área experimental é classificado como Neossolo 
Quartzarênico, com textura arenosa e topografia suavemente inclinada (BELTRÃO et 
al., 1975). Foi realizada uma amostragem de solo na profundidade de 0 a 20 cm, a qual 
apresentou as seguintes características químicas: pH (H2O 1:25): 5,4; P e K (Mehlich-
1): 0,6 e 16,4 mg/dm3, respectivamente; Ca, Mg e Al (KCl mol/L): 1,3; 0,3; e 0,2 
cmolc/dm3, respectivamente; H+Al (Ca(OAc)2 0,5 mol/L): 4,6 cmolc/dm3, todas a 
análises foram realizadas de acordo com Embrapa (1997). A cultivar utilizada foi a 
Cameroon do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum).O experimento consistiu 
de seis tratamentos 0, 8, 16, 25, 33 t.ha-1 de composto orgânico, correspondente às 
doses: zero (0%), 25% da dose padrão; 50% da dose padrão; 75% da dose padrão; e a 
dose padrão e um tratamento com adubação mineral (NPK). Cada unidade experimental 
possui 8,4 m². Foi considerada como área útil as duas linhas centrais de cada parcela. 
Os tratamentos foram aplicados nas parcelas que foram destinadas à avaliação das 
doses de nitrogênio do experimento anterior, quanto ao tratamento testemunha, o 
mesmo corresponde a testemunha do experimento anterior. O tratamento de adubação 
mineral, correspondeu ao tratamento de menor dose de nitrogênio (200 kg.ha-1) do 
experimento anterior. As doses de composto orgânico foram aplicadas em dose única 
cinco dias após o corte de uniformização. A adubação mineral foi fracionada em duas, 
sendo realizada a lanço na superfície em toda a área de cada parcela (8,4 m²), sendo a 
primeira parcela aplicada logo após o corte de uniformização e o restante após o 
primeiro corte. Variáveis analisadas: Número de perfilhos por metro linear - A contagem 
foi realizada após o corte do capim. Sendo feita a contagem de número de perfilhos 
dentro da área útil de cada parcela; Acúmulo de forragem - A forragem foi colhida 75 
dias após o corte de uniformização. A forragem foi coletada da parcela útil, sendo o corte 
efetuado rente ao chão e a forragem coletada foi pesada individualmente. Para 
estimativa da matéria seca total (MS total), foi retirada uma sub-amostra de, no mínimo, 
250g, multiplicando o peso da matéria fresca pelo percentual de massa de matéria seca. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação entre médias foram 
realizadas por meio de análise de regressão para as doses e para a equivalência coma 
adubação mineral utilizou-se o teste de Tukey adotando-se 5% de nível de significância. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 108 

 

 
Resultados e Discussões 

 
Número de perfilhos por metro linear Em relação ao número de perfilhos por metro 
linear, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Segundo Lemaire (1985), 
baixos níveis de N determinam baixos valores de ocupação de sítios e mantêm a taxa 
de aparecimento de novos perfilhos abaixo de seus valores potenciais. Tendo em vista 
que a quantidade de N disponível influencia na quantidade de perfilhos e que o 
composto tem a característica de disponibilizar o nitrogênio gradativamente (KIEHL, 
2010), evidencia-se o resultado de não haver diferença significativa entre os 
tratamentos. A capacidade de perfilhamento é uma característica altamente desejável 
em plantas forrageiras. O potencial de perfilhamento influencia a produção, a qualidade 
e a persistência das espécies perenes. Dessa forma, maior número de perfilhos significa 
maior número de folhas e, consequentemente, maior número de sítios para 
desenvolvimento de perfilhos axilares (Jacques, 1994). Produção de massa de matéria 
seca de folha A massa de matéria seca (MMS) de lâminas foliares respondeu linear e 
positivamente às doses de composto orgânico. Quando se compara a dose máxima de 
composto (33 t.ha-1) com a testemunha, observa-se um incremento de 20,54% de MMS 
de lâmina foliar. Este resultado evidencia o efeito benéfico da utilização do composto 
orgânico como fonte de nutrientes para o capim-elefante. A fração folha correspondeu 
a 38% da MMS, na maior dose de composto. Sendo este resultado inferior ao obtido por 
Queiroz Filho, Silva e Nascimento (2000), aplicando ao equivalente a 20 kg.ha-1 de 
nitrogênio, obtiveram 51,4% de folha da massa de matéria seca total, trabalhando com 
adubação orgânica no capim-elefante. A massa de matéria seca de folhas observada 
no tratamento com adubação mineral foi superior aos demais tratamentos. Este 
resultado pode ser atribuído à disponibilidade de nitrogênio prontamente disponível, na 
fase inicial da planta, para sua assimilação. Para alguns autores o N orgânico é 
ineficiente neste estágio de desenvolvimento (Araujo et al., 2011; Fagundes et al., 2005). 
Produção de massa de matéria seca de colmo O aumento das doses de composto 
orgânico correlaciona-se de forma linear e positiva com a massa de matéria seca de 
colmo. Neste corte, a produção de massa de matéria seca de colmo aumentou de 1704 
kg.ha-1 até o valor de 2473 kg.ha-1, com a aplicação de 33 t.ha-1 de composto orgânico. 
Comparando a adubação orgânica com a adubação mineral, quanto a produção de 
massa de matéria seca do colmo, a adubação mineral apresentou uma maior 
quantidade de MMS de colmo produzida, a maior produção de colmos no tratamento 
que aplicou adubo mineral correlaciona-se com as alturas mais elevadas, onde as 
plantas, devido ao maior crescimento, entram em processo de alongamento de hastes 
devido à competição por luminosidade (Sbrissia & Silva, 2008). Oliveira et al. (2014), 
trabalhando com efeito de doses e fontes de nitrogênio, orgânica e mineral, nas 
características estruturais e produtivas do capim-elefante, observaram aumento da 
massa de matéria seca de colmo, utilizando a maior dose da adubação orgânica e maior 
dose da adubação mineral. Para a forragicultura, o aumento de produção de colmos é 
visto de forma negativa, devido a possível redução do valor nutritivo da forragem e o 
consumo da forragem, pois este componente apresenta menor digestibilidade e é mais 
difícil de ser ingerido pelo animal em pastejo. Porém, o acúmulo de colmos contribui 
para a produção de matéria seca total e na impossibilidade de utilizar a forragem sob 
pastejo, pode-se utilizar a biomassa produzida de forma processada (BEZERRA, 2015). 
Produção de matéria seca total Em relação a produção de massa de matéria seca total, 
as doses de composto orgânico promoveram efeito linear positivo, apresentando 
incremento de 35% na produção de massa de matéria seca total, quando comparado a 
dose máxima de composto (33 t.ha-1) com a testemunha (sem adubação). Outros 
autores também obtiveram efeitos positivos na produção de massa de matéria seca 
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(MMS) com a utilização de composto orgânico. Oliveira et al. (2013), estudando os 
efeitos da adubação com composto orgânico na produção do capim-elefante 
observaram que a produção de MMS teve resposta linear crescente, onde, a dose 
máxima de 9,76 t.ha-1 contribuiu para produção de 57,50 t/ha/ano. Rojas et al. (2013), 
analisando os efeitos da compostagem urbana na produção de MS do capim elefante 
em um Neossolo quartzarênico, em apenas um corte, constatou efeito positivo, 
chegando a uma produção de 22.4 t.ha-1 de MS. Outros trabalhos utilizando outras 
fontes orgânicas em comparação com a adubação mineral também têm sido avaliados 
na adubação do capim-elefante. Araujo et al. (2011) utilizando esterco bovino na dose 
de 40,76 t.ha-1 obtiveram produção de 684 kg.ha-1 de MMS, enquanto a dose máxima 
de adubação mineral obteve uma produção de 1393,91 kg.ha-1 de MS. Parente et al. 
(2012), estudando o efeito de 3 adubos orgânicos na produção de capim-elefante 
(Pennisetum purpureum), obtiveram efeito positivo na produção de MMS, com 
incremento de 20,14% de MS em comparação com a testemunha (sem adubação). 
Comparando-se a produção de matéria seca total (PMST) obtida com a utilização de 
adubação mineral (AM) e os demais tratamentos, observa-se que a PMST com a AM foi 
superior. Este resultado foi semelhante ao obtido por Oliveira et al. (2013), comparando 
a adubação orgânica com mineral, observaram maior produção do capim elefante com 
a adubação mineral, que manteve um diferencial superior de 70% a 18% em relação ao 
tratamento com adubação orgânica. A menor produção de capim elefante adubado com 
composto orgânico em relação com a adubação mineral pode ser atribuída ao N 
presente no resíduo orgânico que não foi aproveitado pelo vegetal, e permanece 
imobilizado, perdido ou sem quantidade suficiente, o que afeta as características de 
crescimento do vegetal em detrimento a diversos fatores, inclusive a falta de nutrientes 
(ANDRADE, et al., 2005). A falta de N afeta a fotossíntese devido à participação deste 
elemento na molécula de clorofila (SANTOS JÚNIOR et al., 2004). Em relação às 
produções de forragem encontradas, em função da adubação nitrogenada por meio da 
ureia e composto orgânico, os valores de produção em função da adubação mineral foi 
superior a adubação orgânica. Este resultado pode ser explicado pelo fato da liberação 
de nitrogênio (N) pelo composto ser lenta, assim, o composto não disponibilizou o 
nitrogênio suficiente para atender a demanda da forrageira. Segundo Kiehl (2010), o 
efeito da matéria orgânica sobre a produtividade pode ser direto por meio do 
fornecimento de nutrientes ou pelas modificações das propriedades físicas do solo. 
Segundo Menezes et al. (2004), a liberação de nutrientes das fontes orgânicas para o 
solo ocorre gradativamente. Tal liberação se dá à medida que o material orgânico vai 
sendo mineralizado. A quantidade liberada depende do grau de mineralização, da 
matéria prima que deu origem ao composto e da quantidade aplicada. 
 

Conclusão 

 
O composto orgânico interferiu positivamente na produção de biomassa do capim 
elefante. A adubação orgânica não se equiparou a adubação mineral, sendo necessário 
realizar avaliações por um período maior. 
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TÍTULO: Uso de raios x e análise de imagens para avaliação da qualidade física e 

fisiológica de sementes de Senna siamea Lam. 

Resumo 

 

Senna siamea é uma espécie florestal utilizada principalmente em arborização urbana 
no nordeste brasileiro, com ótima adaptabilidade ao clima da região. A produção de 
mudas florestais vigorosas tem como requisito básico a identificação da qualidade da 
semente utilizada, principalmente adotando-se metodologias de análise modernas, 
rápidas e não destrutivas. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a eficiência da análise 
de imagens obtidas pelo teste de raios X na determinação da qualidade física e 
fisiológica de sementes desta espécie. Para tanto, cinco lotes de sementes de Senna 
siamea coletadas de frutos maduros de matrizes localizadas no município de Natal-RN. 
Avaliou-se a qualidade física das sementes através de testes de raios X e análise de 
imagens e a qualidade fisiológica por meio de testes de viabilidade e vigor. O 
experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado e os 
dados submetidos à análise de variância. As médias foram comparadas pelo teste 
Tukey (p≤0,05). Posteriormente, os coeficientes de correlação simples de Pearson (r) 
foram calculados para todas as combinações entre os testes de avaliação da qualidade 
fisiológica e física das sementes. O teste de raios X foi eficiente na identificação de 
danos mecânicos e má-formação das sementes, permitindo avaliar previamente os lotes 
e correlacionar a formação interna das sementes com os resultados obtidos nos testes 

de qualidade fisiológica. 

 
 
Palavras-chave: germinação; vigor; raio X; imagem; 

TITLE: Use of x-rays and image analysis to evaluate the physical and physiological 

quality of Senna siamea Lam. 

Abstract 

 

Senna siamea is a forest species used mainly in urban afforestation in northeastern 
Brazil, with great adaptability to the climate of the region. The production of vigorous 
forest seedlings has as its basic requirement the identification of the quality of the seed 
used, especially by adopting modern, fast and non-destructive analysis methodologies. 
The objective of this research was to verify the efficiency of the analysis of images 
obtained by the X-ray test in determining the physical and physiological quality of seeds 
of this species. For that, five lots of Senna siamea seeds were collected from mature 
fruits of matrices located in Natal-RN. The physical quality of the seeds was evaluated 
by X-ray tests and image analysis, and the physiological quality by viability and vigor 
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tests. The experiment was conducted in a completely randomized design and the data 
submitted to analysis of variance. Means were compared by Tukey test (p≤0.05). 
Subsequently, Pearson's simple correlation coefficients (r) were calculated for all 
combinations between the physiological and physical seed quality evaluation tests. The 
X-ray test was efficient in identifying mechanical damage and seed malformation, 
allowing to previously evaluate the lots and correlate the internal seed formation with the 

results obtained in the physiological quality tests. 

 
 
Keywords: germination; force; X-ray; image 

Introdução 

Árvore de origem asiática, a Senna siamea conhecida popularmente como Cássia-de-
sião é bastante adaptada às regiões de clima semiárido e amplamente utilizada em 
arborização urbana no nordeste brasileiro (DUTRA et al., 2007). Possui ainda 
potencialidades para uso medicinal e alimentício (HASSAN et al., 2015), obtenção de 
etanol celulósico a partir de sua biomassa (MUND et al., 2016) e em programas de 
reflorestamento (PARVEEN et al., 2010). 

A produção de mudas arbóreas sadias e com elevado potencial de estabelecimento no 
campo requer que as sementes utilizadas sejam de ótima qualidade (SILVA et al., 2018). 
Em espécies florestais, os parâmetros qualitativos das sementes podem ser 
comprometidos por diversos fatores, como a ocorrência de predação, sementes vazias, 
deficiência na formação do embrião (GOMES et al., 2014), além da própria deterioração 
decorrente de atrasos na colheita (SILVA et al., 2014). Portanto, para garantir o sucesso 
da utilização das sementes é imprescindível que se identifique aspectos de qualidade 
relacionados ao seu potencial fisiológico. 

A qualidade fisiológica das sementes é determinada por meio de testes de viabilidade e 
vigor. O teste de germinação é o procedimento oficial para determinação da capacidade 
das sementes produzirem plântulas normais em condições de laboratório (BRASIL, 
2009). No entanto, para complementar as informações fornecidas por esse teste, 
empresas produtoras de sementes utilizam testes de vigor que permitem predizer o 
desempenho das sementes no campo (MARCOS FILHO, 2015). No entanto, esses 
procedimentos são geralmente métodos de análise destrutivos e, em sua maioria, 
demorados, além de dependerem da inspeção manual e visual de um analista, podendo 
gerar resultados inconsistentes ou subjetivos. Determinar a qualidade de sementes por 
meio de análise de imagens de raios X pode ser uma alternativa viável, que permite 
indicar a viabilidade e integridade das sementes, de modo rápido, sem destruí-las e com 
maior precisão. 

O método de análise que usa a técnica de raios X para a avaliação da qualidade de 
sementes permite a visualização da ocorrência de sementes mal formadas e vazias ou 
que possuam danos mecânicos e causados por insetos, os quais podem influenciar 
negativamente a germinação. A análise de raios X é considerada um procedimento 
rápido e não destrutivo padronizado pelas Regras Internacionais de Análise de 
Sementes [International Rules for Seed Analysis] (ISTA, 2004) e descrito nas Regras 
Brasileiras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009) para algumas espécies. 
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O tamanho do embrião é um dos parâmetros que pode ser avaliado, sendo identificado 
pelo seu grau de desenvolvimento e o espaço livre na cavidade interna da semente 
(NORONHA et al., 2018). A técnica tem sido estudada para sementes de diversas 
espécies e com muitas aplicações, como, por exemplo, para identificação de variáveis 
que possuam relação com o potencial fisiológico em sementes de ipê roxo (AMARAL et 
al., 2011), na identificação de má formação relacionada com a não germinação de 
sementes de capitão-do-campo (GOMES et al., 2014), na detecção de anormalidades 
embrionárias em sementes de uruvalheira (GOMES et al., 2016), dentre outros. 

Considerando a escassez de estudos acerca de metodologias modernas para análise 
da qualidade de sementes de espécies florestais, em especial da espécie Senna 
siamea, este trabalho teve como objetivo verificar a eficiência da análise de imagens 
obtidas pelo teste de raios X na determinação da qualidade física e fisiológica de 
sementes desta espécie. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada no período de Agosto de 2018 a Julho de 2019 no Laboratório 
de Análise e Pesquisa em Sementes da Escola Agrícola de Jundiaí, campus da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Foram utilizados cinco lotes de sementes de Senna siamea coletadas de frutos 
maduros, da região mediana da copa de árvores-matrizes localizadas no município de 
Natal-RN. 

As sementes de cada lote foram submetidas à determinação do grau de umidade pelo 
método da estufa a 105 ± 3 °C durante 24 horas, com base nas Regras para Análises 
de Sementes (BRASIL, 2009). Para esse fim, foram utilizadas duas repetições de 20 
sementes por lote. 

Para as análises de morfologia interna das sementes, foram utilizadas oito repetições 
de 20 sementes. As sementes foram fixadas em papel de transparência contendo fita 
adesiva de dupla face, possibilitando a identificação individual nas análises 
subsequentes. Em seguida, foram geradas as imagens radiográficas usando 
equipamento Faxiton, modelo MX-20 (Faxitron X-ray Corp. Wheeling, IL, U.S.A), 
acoplado a um computador Core 2 Duo (3,16 GHz, 2 GB de memória RAM, disco rígido 
de 160 GB). As sementes foram submetidas à radiação por 5 segundos, sob uma tensão 
de 27 kV e uma distância focal de 27,8 cm. As imagens digitais geradas foram salvas 
em computador e analisadas em seguida por meio do software ImageJ®. 

Através da análise realizada de forma semi-automatizada pelo software ImageJ® foram 
obtidas as variáveis área (mm2), perímetro (mm), circularidade, densidade relativa 
(cinza.pixel-1) e densidade integrada (cinza.mm2.pixel-1) para cada semente. Após a 
realização do teste de raios X, as sementes foram escarificadas manualmente, lixando 
a extremidade oposta ao eixo embrionário, o suficiente para permitir a entrada de água. 
Em seguida foram submetidas ao teste de germinação, mantendo-se o mesmo arranjo 
de sementes originalmente utilizadas no teste de raios X. 

O referido teste foi conduzido em rolos de papel para germinação, umedecidos com 
quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco, mantidos em BOD 
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com temperatura constante a 25 °C. A contagem final da germinação foi realizada no 
décimo dia após a semeadura (BRASIL 2009), tempo em que se espera obter o 
percentual de sementes germinadas (protrusão radícula > 5mm), plântulas normais. 
Durante todo período de germinação foram feitas contagens diárias para determinação 
do índice de velocidade de germinação (VG) conforme Maguire (1962). A velocidade de 
protrusão da raiz primária foi realizado concomitantemente com o teste de germinação 
a partir de contagem de plântulas cujas raízes primárias haviam sido emitidas, com no 
mínimo 2 mm de comprimento. Este procedimento foi repetido diariamente sempre no 
mesmo horário até a estabilização da protrusão da raiz primária. No final das contagens 
foi calculado o índice de velocidade de protrusão da raiz primária de acordo com a 

equação proposta por Maguire (1962) e o índice de vigor de sementes (SVI). 

As plântulas normais, anormais e as sementes não germinadas foram avaliadas com o 
auxílio de análise computadorizada de imagens utilizando o software ImageJ®, gerando 
dados de comprimentos de hipocótilo, raiz primária e plântula inteira. Foram 
determinados ainda os índices de crescimento, uniformidade, vigor (SAKO et al., 2001) 
e vigor corrigido (MEDEIROS & PEREIRA 2018), a partir dos dados de comprimento de 
plântulas, calculados através do pacote SeedCalc (SILVA et al., 2018). 

Os resultados de comprimento foram expressos em milímetros por plântula e os índices 
em valores adimensionais, podendo variar de 1 à 1000. Quanto maior o valor, melhor é 
o desempenho para aquela característica. 

Para se determinar a massa seca de plântulas, as mesmas foram acondicionadas em 
saco de papel e colocadas para secar em estufa com circulação de ar a 65ºC, durante 
48 horas. Após esse período, as amostras foram retiradas da estufa, colocadas em 
dessecador e pesadas. O peso da massa seca total das plântulas de cada repetição foi 
dividido pelo número de plântulas componente, fornecendo o peso da massa seca por 
plântula, expressa em mg/plântula (NAKAGAWA et al. 1999). 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado. 
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). As médias foram 
comparadas pelo teste Tukey (p≤0,05). Posteriormente, os coeficientes de correlação 
simples de Pearson (r) foram calculados para todas as combinações entre os testes de 
avaliação da qualidade fisiológica e física das sementes. O software utilizado nas 
análises estatísticas foi o R (R Core Team 2017). 

 
Resultados e Discussões 

 

O teor de umidade das sementes pode ter favorecido a boa visualização da sua 
morfologia interna, visto que os lotes apresentavam níveis de umidade aproximados, 
variando de 11,5 a 12,9% (Gráfico 1). Sabe-se que o grau de umidade das sementes 
tem influência sobre a densidade óptica das imagens de raios X conforme Simak (1991), 
ou seja, quanto menor o teor de água, melhor será a visualização das partes internas 

das sementes radiografadas. 

Na avaliação das variáveis relacionadas à morfologia interna das sementes foram 
observadas diferenças significativas entre os lotes. Dentre as variáveis biométricas 
analisadas, o lote 2 apresentou resultados que corroboraram a relação entre estes 

parâmetros e o efeito germinativo obtido (Tabela 1). 
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Há estudos que demonstram que sementes maiores tendem a apresentar crescimento 
de plântulas com taxas mais elevadas e maior probabilidade de sucesso em seu 
estabelecimento em razão do armazenamento de reservas, o que favorece ao 
crescimento mais acelerado de raízes e parte aérea (LUCENA et al., 2017). 

Moreira et al. (2016) concluíram que plântulas advindas de sementes grandes de cajuí 
(Anacardium microcarpum Ducke) mostraram-se mais vigorosas e menos susceptíveis 
aos estresses pós-germinativos, qualificando-as como mais fáceis de adaptação e 
estabelecimento em campo. Contudo, Silva et al. (2010) estudando a influência do 
tamanho da semente de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam) para a germinação e 
vigor de plântulas, não observaram diferença significativa. 

Nas avaliações relativas à germinação e ao desenvolvimento inicial das plântulas, o lote 
2 foi o de melhor desempenho, com percentual germinativo de 93% e velocidade de 
germinação de 2,31 dias. Dentre os lotes testados, o 4 apresentou o pior desempenho 
em praticamente todas as variáveis analisadas (Tabela 2). 

Na avaliação de plântulas, os comprimentos do hipocótilo, da raiz primária e da plântula 
inteira apresentaram a mesma tendência de desempenho dos lotes referidos 
anteriormente. Quando avaliado as demais variáveis, relativas ao índice de crescimento, 
uniformidade, vigor e o vigor corrigido, os lotes 1 e 2 tiveram os melhores resultados 

(Tabela 3). 

O teste de raios X em sementes de S. siamea foi eficiente na identificação de danos 
mecânicos e má-formação destas. A avaliação prévia dos lotes permitiu definir que o 
lote 4 apresentava o maior índice de má formação interna nas sementes o que 
possibilitou correlacionar essa característica com o resultado obtido no teste de 
germinação. Na Figura 1 é possível diferenciar visualmente uma semente bem formada 
(A) daquelas que apresentaram vários tipos de danos, entre eles, má formação (B), dano 
por predação (C), baixo desenvolvimento embrionário (D) ou semente morta (E). 

Resultados concordantes a esse foram também obtidos por Javorski & Cicero (2017) 
que estudando sementes de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) concluíram que à 
medida que houve aumento do percentual de danos totais, houve diminuição na 
porcentagem de plântulas normais. Nessa perspectiva, os mesmos autores observaram 
que os danos por deterioração de tecidos foram caracterizados nas imagens por 
apresentarem baixa densidade e oferecerem menor resistência à passagem dos raios 
X, promovendo assim o escurecimento da imagem. Nessa pesquisa, a densidade 
relativa (DenR), o percentual de sementes bem-formadas (SBF) e malformadas (SMF) 
e a densidade integrada (DenI) apresentaram correlação significativa com as principais 
variáveis analisadas, como germinação e índice de vigor de sementes conforme Tabela 
4. 

De acordo com Gomes et al. (2016) sementes com anormalidades embrionárias, como 
preenchimento interno incompleto, não devem ser armazenadas ou semeadas, devido 
à alta probabilidade de produção de plântulas anormais ou sementes não germinativas. 
Avaliando os danos apresentados nas sementes de Senna siamea submetidas ao raio 
X, pode-se inferir previamente a possibilidade de redução da germinação e do vigor das 
plântulas, uma vez que o impacto ocasionado ao eixo embrionário resulta em plântulas 

anormais ou sementes mortas. 
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Conclusão 

 

A avaliação de sementes de S. siamea utilizando a técnica de raios X demonstrou a 
eficácia desse procedimento para avaliação inicial da qualidade física de sementes 
dessa espécie, possibilitando a detecção de danos ou má formação interna das 
sementes, e a relação dessas características, com o potencial germinativo e o 
estabelecimento inicial de mudas florestais. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 - Grau de umidade (%) de cinco lotes de sementes de Senna siamea. 

 
 

Tabela 1 - Valores médios de área, perímetro, circularidade, densidade relativa, 
densidade integrada, percentual de sementes bem-formadas e sementes malformadas 
gerados a partir de imagens radiográficas obtidas no teste de raios X de sementes de 
S. siamea 

 
 

Tabela 2 - Germinação (G), velocidade de germinação (VG), massa seca de plântulas 
(MS), índice de vigor de sementes (SVI), velocidade de protrusão de raiz primária 
(VPRP) de cinco lotes de sementes de S. siamea 

 
 

Tabela 3 - Comprimento de hipocótilo (HL), de raiz primária (RL), de plântula inteira (SL) 
e índices de crescimento (GI), uniformidade (UI), vigor (VI) e vigor corrigido (CVI) de 
cinco lotes de sementes de S. siamea 

 
 

Figura 1 - Radiografias de sementes de S. siamea. Semente bem-formada (A); semente 
malformada (B); semente com dano por predação (C); semente com reduzido 
desenvolvimento embrionária (D); semente morta e em estádio avançado de 

deterioração tecidual (E). 

 
 

Tabela 4 - Correlação de Pearson entre os testes de avaliação da qualidade fisiológica 
e as variáveis obtidas a partir das radiografias, em sementes e plântula de diferentes 
lotes de S. siamea. 
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TÍTULO: Estimadores econômicos para Produtos e Subprodutos derivados da Bucha 

Vegetal (Luffa spp) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos dos 
elementos de custos operacionais de produção (insumos e serviços de produção), como 
também os valores máximos e mínimos de venda (elementos de receita) da produção 
da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. 
Os dados foram coletados no período de agosto/2018 a junho/2019, e como instrumento 
para a coleta de dados, foram utilizados, além de um levantamento bibliográfico sobre 
os sistemas de produção da cultura, pesquisas de preços dos elementos de produção 
no mercado local, assim como a produtividade e o preço de venda na região. Pôde-se 
observar que a cultura não necessita de muita tecnologia de produção, com isso, é 
indicada para o cultivo na agricultura familiar. Observou-se que a cultura apresenta um 
custo médio de implantação de R$ 39.301,89 por ha, gerando uma receita média de R$ 
93.000,00, podendo chegar até R$ 117.000,00. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Custos de produção. Luffa spp. 

TITLE: Economic Estimators for Products and Byproducts Derived from Vegetable Bush 

(Luffa spp) 

Abstract 

 

The present work aimed to estimate the maximum and minimum values of the production 
operating cost elements (inputs and production services), as well as the maximum and 
minimum sales values (revenue elements) of the vegetable bush (Luffa spp.), in the 
region of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. The data were collected from 
August/2018 to June/2019, and as a tool for data collection, were used, in addition to a 
bibliographic survey on crop production systems, prince survey of production elements 
in the local market., as well as productivity and sales prince in the region. It can be 
observed that the crop does not require much production technology, so it is suitable for 
cultivation in family farming. It was observed that the crop has an average implantation 
cost of R$ 39.301,89 per ha, generating an average revenue of R$ 93.000,00 and may 
reach up to R$ 117.000,00. 

 
 
Keywords: Family farming.Production costs.Luffa spp. 

Introdução 

O potencial do agronegócio brasileiro é reconhecido mundialmente, graças as suas 
características e diversidades, tanto de clima quanto de solo, dispondo ainda de grandes 
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áreas agricultáveis altamente férteis e ainda não exploradas (PACHECO, 2012). Logo, 
o agronegócio brasileiro vem ocupando um lugar importante na economia do país, 
contribuindo com aproximadamente um terço do PIB nacional. 
 
O setor compreende atividades econômicas ligadas, basicamente, a insumos para a 
agricultura, como fertilizantes, defensivos, corretivos, a produção agrícola envolvidas 
com a produção de lavouras, pecuária, florestas e extrativismo, a agroindustrialização 
dos produtos primários, transporte e comercialização de produtos primários e 
processados (MAPA, 2011). 
 
No caso do estado do Rio Grande do Norte, destaque é dado para a fruticultura, 
principalmente no polo de desenvolvimento integrado Açu-Mossoró (HESPANHOL, 
2015) que tem como principal produto, o melão (Cucumis melo, L.), sendo responsável 
por cerca de 90% da produção nacional exportada. De acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do estado do Rio Grande do Norte SEDEC (RN, 2017), as 
exportações do Rio Grande do Norte, obteve-se um crescimento de, aproximadamente 
19,2% em 2016, representando US$ 75,3 milhões, contra US$ 63,2 no anterior. 
 
Nota-se, também, outros haveres para o desenvolvimento do agronegócio no Estado, 
um exemplo, a bucha vegetal (Luffa spp.), cultura que atente os pré-requisitos das 
atividades relacionadas com a agricultura familiar, funcionando como alternativa de 
produção entre as culturas não alimentares. De fato, no estado do Rio Grande do Norte, 
existe deficiência de informações técnicas que podem ser transmitidas aos produtores, 
sejam elas econômica, fitossanitária ou ainda referentes ao manejo de adubação, 
requerendo então o aprofundamento em estudos. 
 
A cultura da bucha vegetal (Luffa spp.), conforme Siqueira (2007), é classificada como 
pertencente à família das cucurbitáceas, com um ciclo classificado como anual, do tipo 
herbácea, possui um crescimento caracterizado como de trepador, cujo é provida de 
gavinhas, onde dão auxílio na sustentação da planta na estaca. Como produto, a bucha 
produz um fruto cuja fibra é bastante utilizada em atividades gerais, tais como para 
higiene pessoa, limpeza geral, além de artesanato. Uma outra atividade da bucha 
vegetal, é no campo automotivo, sendo ela utilizada no estofamento de bancos 
(CARVALHO, 2007) 
 
É fato que o desenvolvimento do agronegócio, enquanto atividade econômica tem 
relação direta com o nível de informação e conhecimento gerado para uma melhor 
tomada de decisão, seja pública, ao nível de políticas agrícolas, assim como privadas, 
ao nível de investimentos. O acesso à informação é condição essencial para a criação 
de oportunidades de investimento produtivas, para a formulação, execução e avaliação 
de políticas públicas, assim como a ampliação do escopo de estudo de pesquisadores, 
capazes de incrementar o nível de competitividade da atividade. 
 
A rentabilidade de um investimento está relacionada com o seu potencial em assegurar 
a recuperação total dos capitais investidos, ao mesmo tempo em que concede um 
rendimento adicional em montante suficiente para liquidar os juros relativos às fontes de 
financiamento de capital e remunerar os respectivos contribuintes em função da 
rentabilidade requerida, diretamente influenciada pelo grau de risco e de incerteza 
inerente ao projeto (GOMES, 2011). Para que seja realizada a análise de viabilidade 
financeira de um projeto, há a necessidade de conhecimento dos fluxos de caixa da 
atividade que se deseja investigar. 
 
Logo, o trabalho teve como objetivo contribuir com a estimação de valores máximos e 
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mínimos dos preços dos elementos de custos de produção, como insumos e serviços 
de produção, tal como os valores dos elementos de receita, por exemplo, a 
produtividade e os preços máximos e mínimos de venda, para a cultura da bucha vegetal 
(Luffa spp.) na região de Macaíba/RN. 
 
Metodologia 

 
O projeto de pesquisa toma por base a classificação proposta por Vergara (2007), onde 
é qualificada em relação a dois aspectos: quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, 
a pesquisa vem a ser exploratória e descritiva. Referente aos meios, a pesquisa é 
bibliográfica, documental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, ou de fontes 
secundárias, envolve toda bibliografia pública ligada ao tema de estudo, desde 
publicações aleatórias, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses 
e matérias cartográfico. Seu propósito é colocar o pesquisador em ligação direta com 
tudo o que foi escrito anteriormente (LAKATOS & MARCONO, 2017). 
 
A pesquisa é considerada como sendo “documental”, com a utilização de documentos 
obtidos de órgãos públicos e empresas da região. A pesquisa busca realizar um 
levantamento de todo escopo, características, valores e etapas que cercam a produção 
da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, 
necessitando, dessa forma, de informações documentais publicadas. 
 
A área de estudo escolhida para coleta dos elementos de fluxo de caixa é o município 
de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte. Localiza-se às margens do Rio Jundiaí, a 
14 km da capital estadual, Natal, do qual integra a região metropolitana. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população é de mais de 
oitenta mil habitantes, distribuídos numa área territorial de 512 km². Possui um PIB per 
capita em torno de R$ 18.110,53 e um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) de 0,640, acima da média nacional, o que caracteriza um mercado potencial 
para a produção de bucha vegetal, assim como seus subprodutos. 
 
Para a coleta de dados, foram utilizadas, além da pesquisa bibliográfica, pesquisas de 
preços dos materiais, insumos e serviços de produção praticados no mercado local, 
assim como a produtividade e preços de venda da cultura em análise. Foram 
empregadas publicações avulsas, consultas diretas com empresas produtoras de 
insumos agrícolas, consultas a profissionais que atuam na área, boletins, jornais, 
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico e conteúdos 
publicados na internet, visando identificar os principais “stakeholders” e canais de 
comercialização dos produtos e subprodutos derivados da bucha vegetal (Luffa spp.), 
no mercado local. Foram feitas pesquisas de mercado para identificação dos valores 
mínimos e máximos de cada insumo e serviços de produção, assim como a 
produtividade e preço de venda dos produtos e subprodutos da cultura. O resultado é 
constituído de uma tabela com as expectativas estimadas dos custos de implementação, 
o custo operacional efetivo, custo operacional total, custo total, receitas de produção 
baseados (Tabela 1), mas não limitado, em: 
 
Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o preparo da área para o 
desenvolvimento da cultura em análise;Preços mínimos e máximos dos insumos e 
serviços para o plantio da cultura no mercado local;Preços mínimos e máximos dos 
insumos e serviços para a execução dos tratos culturais/fitossanitários;Preços mínimos 
e máximos de ferramentas e maquinários;Preços mínimos e máximos das atividades de 
Colheita e Transporte;Produtividade da cultura no local;Preço de venda dos produtos e 
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subprodutos. 
 
Este procedimento tem sido utilizado com sucesso para a estimativa dos custos 
operacionais efetivos, totais e custo total de produção, assim como as receitas de 
produção, conforme pode ser observado nos estudos de Brito (2006), Ramos et al. 
(2013), Aworh (2015) e Peano et al. (2015). 
 
Como método de estimativa de custos e receitas, foi utilizado o método de Estimativa 
de Três Pontos, visto que a precisão das estimativas de custos e receitas de uma 
atividade pontual deve considerar variabilidade e riscos de tais estimativas. Este 
conceito se originou com a Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT), que 
utiliza três estimativas para definir uma faixa aproximada para os custos e receitas de 
uma atividade (PMI, 2008): 
 
Mais provável: Custos e receitas estimados em um esforço de avaliação realista para o 
trabalho e qualquer outra despesa prevista;Otimista: Custos e receitas estimados para 
o melhor cenário para a atividade;Pessimista: Custos e receitas estimados para o pior 
cenário para a atividade. 
 
A análise PERT calcula o custo ou receita esperada para a atividade a partir de uma 
média ponderada desses três elementos. 
 
A partir da coleta de dados (objetivos específicos “a” e “b”) e estimativas de custos e 
receitas (Análise PERT), é possível elaborar um banco de dados (objetivo específico 
“c”) com as informações sobre a produtividade e os preços de venda (dados 
padronizados de receita), assim como os projetos de insumos e serviços de produção 
de bucha vegetal (dados padronizados de custos), praticados na região de Macaíba/RN. 
 
Para as análises de dados, foi utilizado um procedimento de análise de sensibilidade 
dos preços coletados, que consiste em estimar em que patamar uma alteração 
preestabelecida em um ou mais fatores do projeto modifica o resultado. 
 
É uma técnica utilizada para a exibição das modificações nos indicadores de 
rentabilidade, sendo como consequência de alterações nos parâmetros que são mais 
expostos aos riscos e incertezas, ou seja, uma probabilidade de que ocorra um evento 
indesejado. A probabilidade conceitua-se basicamente no que se refere à possibilidade 
(ou chance), mostrada geralmente em porcentagem, de acontecer determinado evento 
(ASSAF NETO, 2014). 
 
Esta análise não absorve a probabilidade de aparecimento de cada valor contido no 
intervalo e, de forma geral, cada variável é analisada de forma individual, tornando difícil 
a observação de relações de interdependência. Logo, é uma técnica indicada para 
projetos de magnitude simples, com poucas alternativas de implementação e poucos 
fatores de riscos não relacionados. Por outro lado, proporciona uma análise bastante 
realista do projeto. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para estimativa do custo operacional efetivo, foi levado em consideração uma área 
irrigada de um hectare, no município de Macaíba-RN, de Bucha Vegetal (Luffa spp.). 
São expostas as estimativas referentes ao custo operacional efetivo, custo de 
implantação e os respectivos “stakeholders” dos elementos, sendo considerado um 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 123 

 

cenário temporal de quatro anos. O espaçamento para implantação da cultura foi o de 
3 m x 3 m, com uma produtividade estimada de 13.000 unidades de bucha vegetal por 
hectare. Na Tabela 1 são apresentados os coeficientes técnicos (elementos de despesa) 
e as estimativas do custo operacional total e do custo total da produção da cultura Luffa 
spp., sendo irrigada por micro aspersão. 

Ao contrário de outras culturas, para a bucha vegetal não é necessária a destruição da 
área para um novo cultivo após sua colheita, sendo mais um benefício de seu cultivo, 
reduzindo assim, os custos de trato de área. A implantação da cultura pode alcançar um 
custo de implantação de R$49.808,75, sendo os tratos culturais o elemento de maior 
despesa nos custos operacionais (43,86% do custo operacional efetivo). Verificou-se 
que o maior custo se refere à aquisição de arames especiais para uma sustentação da 
planta nas estacas, gerando uma maior estabilidade para uma boa produção. O custo 
operacional correspondeu à 73,87% do custo total. 

Destaca-se que a cultura não requer muitos tratamentos fitossanitários, ou seja, controle 
de pragas e doenças que possam atingir a planta em qualquer época de 
desenvolvimento, reduzindo bastante no custo inicial de implantação. 

O sistema adotado de irrigação foi o de microaspersão, que correspondeu à 12,55% do 
custo de implantação do projeto, considerando-se um investimento inicial estimado em, 
no máximo, R$ 7.000,00 por hectare. No final do tempo do projeto (ano quatro), esse 
conjunto de irrigação também gera um resíduo que é adicionado à receita do último ano, 
como é demonstrado no Quadro 1. 

O comércio dos produtos e subprodutos da bucha vegetal está ficando cada vez maior, 
podendo a venda ser realizada diretamente do produtor para o comércio consumidor, 
ou do produtor para empresas de beneficiamento do produto. Esse processo de 
beneficiamento do produto pode ser realizado tanto no local onde a cultura fora 
produzido, como também a bucha pode ser comercializada para empresas 
beneficiadoras, onde ocorrerão as posteriores atividades de corte e melhoramento do 
produto, sendo por fim, comercializado para grandes estabelecimentos comerciais. 

Através dos dados apresentados na Tabela 2, pode-se observar o preço médio de 
comercialização, pago ao produtor, variando entre R$2,00 e R$7,00 a unidade, 

considerando-se o produto direto (in natura) e o indireto (processado), respectivamente. 

Os valores esperados de receita, para uma produção estimada em 13.000 
buchas/hectare com um sistema de irrigação por micro aspersão, são apresentados na 
Tabela 3. Verifica-se o valor significativo de receita advindo da cultura, com o valor 
mínimo do produto direto (in natura), no ano 1, de R$26.000,00 por hectare podendo 
chegar até R$65.000,00 por hectare. Em relação ao produto indireto (processado), a 
receita no ano 1 pode variar de R$91.000,00 até R$143.000,00 por hectare. No último 
ano de produção da cultura, ano 4, a receita é acrescida com o valor do resíduo da 

irrigação, que pode variar de R$ 5.500,00 até R$ 6.500,00. 

No Quadro 3 são apresentados os principais “stakeholders” (partes interessadas), 
relacionando os fornecedores dos principais insumos e materiais necessários para o 
projeto. 

 

Conclusão 
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Com o presente estudo, pode-se concluir que o cultivo da cultura da Bucha Vegetal 
(Luffa spp.), na região de Macaíba-RN, não requer muita tecnologia em seus processos 
de produção, podendo afirmar que é uma cultura rústica, contribuindo assim para um 
baixo custo de produção. 

Portando, pode-se afirmar que a produção da Bucha Vegetal é um processo viável, com 
um bom retorno financeiro para o produtor, visto que o seu custo inicial de implantação 
pode chegar até à R$ 49.000,00 e com uma receita máxima In natura de 65.000,00 e o 
produto processado até R$ 117.000,00. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Custo de produção de 1ha de bucha vegetal (Luffa spp.) por sistema de 

irrigação por micro aspersão. 

 
 

Tabela 1: Continuação... 

 
 

Quadro 1: Valor de venda do produto da bucha vegetal e do resíduo da irrigação. 

 
 

Quadro 2: Receita dos produtos derivados da bucha vegetal. 

 
 

Quadro 3: Principais Stakeholers. 
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TÍTULO: Composição mineral de sorgo cv BRS Ponta Negra irrigado com água salina e 

submetido a adubação nitrogenada. 

Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar os efeitos de doses de nitrogênio sobre a 
composição mineral das plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta 
Negra irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em tubos de PVC com 
solo arenoso em casa de vegetação. As doses de adubação nitrogenada serão as 
equivalentes a 0, 50, 100 e 150 t ha-1 e os níveis de salinidade da água de irrigação 
serão de 0, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1. Para a confecção das soluções salinas será 
utilizada a água de açude, localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas com 
sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. O delineamento 
experimental a ser usado é o inteiramente casualizado com quatro repetições, em 
esquema fatorial 4 x 5. As variáveis a serem analisadas serão: teores de sódio e 
potássio, cloro, cálcio, magnésio e fósforo no colmo + bainhas e nos limbos foliares das 
plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra. Verificou-se que as doses de nitrogênio não 
evitaram os acúmulos do íon sódio nas plantas mediante o aumento da salinidade da 
água de irrigação. Houve o maior acúmulo de potássio nos colmos em detrimento da 
sua concentração nos limbos foliares. 

 
 

Palavras-chave: nitrogênio, solo, salinização, Sorghum bicolor. 

TITLE: Sorghum cv BRS Ponta Negra sorghum mineral composition irrigated with saline 

water and subjected to nitrogen fertilization. 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of nitrogen on the mineral 
composition of sorghum plants (Sorghum bicolor (L.) Moench, Cv. BRS Ponta Negra 
irrigated with saline water) and the plants are grown in PVC pipes with sandy soil at 
home As doses of nitrogen fertilization are equivalent to 0, 50, 100 and 150 t ha-1 and 
the salinity values of the irrigation water are 0, 1,5, 2,5, 3,5 and 4,5 dS m -1. The feed 
water, located at the Escola Agrícola de Jundiaí, added with NaCl, CaCl22H2O and 
MgCl26H2O salts, will be used in the preparation of saline solutions, in a ratio of 7: 2: 1. 
The experimental design to be used is completely randomized with four replicates, in a 
4 x 5 factorial scheme. As the variables are analyzed with four replicates, in the factorial 
phase, chlorine, calcium, magnesium and phosphorus in stem + hems and leaf limy of 
sorghum plants BRS Ponta Negra. It was found that the s nitrogen doses are not 
sufficient to compensate for the increased salinity of the irrigation water. The highest 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 127 

 

concentration of potassium in the stalks to the detriment of its concentration in the leaf 
limbs. 

 
 
Keywords: nitrogen, soil, salinization, Sorghum bicolor. 

Introdução 

A agropecuária em regiões semiáridas é altamente dependente de irrigação, pois essas 
regiões passam por um longo período sem chuvas, e mesmo no período chuvoso as 
precipitações ocorrem de forma bastante irregular. No entanto a agricultura irrigada 
depende além da quantidade, da qualidade da água. Dentre as características que 
determinam a qualidade da água para a irrigação, a concentração de sais solúveis ou 
salinidade é fator limitante ao desenvolvimento da maioria das culturas (BERNARDO et 
al, 2008). O incentivo do uso na irrigação, de águas de qualidade inferior, como as de 
esgoto doméstico, de drenagem agrícola e águas salinas, as quais podem ser 
subterrâneas, residual bruta ou tratada, devem ser consideradas como fontes 
alternativas de uso Sousa (2009). 

A acumulação excessiva dos sais solúveis sobre as plantas pode resultar além de 
dificuldades na absorção de água, toxicidade de íons específicos e interferência em 
processos fisiológicos, redução no crescimento e desenvolvimento das plantas (DIAS et 
al., 2010). Em geral, a salinidade inibe o crescimento das plantas, em função dos efeitos 
tóxicos dos íons (Na+ e Cl) e à redução do potencial osmótico do solo (MUNNS, 2005). 
Além disso, provoca deficiência nutricional de K+, Ca2+ e Mg2+ induzida pela 
competição com o Na+, ou mesmo do N pela alta concentração de Cl, devido à 
competição com o NO3-(APSE; BLUMWALD, 2007). 

O desequilíbrio nutricional causado pela salinidade decorre, principalmente, da redução 
na absorção de nutrientes essenciais à planta, devido à competição na absorção e 
transporte, às alterações estruturais na membrana, bem como à inibição da atividade 
de várias enzimas-chave do metabolismo (ARAGÃO et al., 2010). 

Deste modo, destaca-se o suprimento nutricional com nitrogênio, em razão do 
macronutriente participar da estrutura da planta, sendo componente de aminoácidos, 
proteínas, enzimas, RNA, DNA, ATP, clorofila, dentre outras moléculas, está 
diretamente relacionado às características ligadas ao crescimento da planta (CHAVES 
et al., 2011). 

Embora a interação salinidade x nutrição mineral seja complexa, tem-se constatado que 
a adubação nitrogenada provoca efeitos positivos na redução dos danos da salinidade 
às culturas (BARHOUMI et al., 2010; CHEN et al., 2010). 

O sorgo possui potencial para se desenvolver e se expandir em regiões que apresentam 
riscos de ocorrência de deficiência hídrica, distribuição irregular de chuvas e altas 
temperaturas, condições que caracterizam o semiárido brasileiro (PEREIRA et al., 2014; 
LANDAU; SANS, 2018). Os grãos têm utilização na alimentação animal com 
características proteicas que substituem o milho (RURINDA et al., 2014) bem como 
excelente produtor de forragem destinada a silagem (CÂNDIDO et al., 2014; NEVES et 
al., 2015), apresentando moderada tolerância a salinidade (SUN et al., 2014; SAADAT; 
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HOMAEE, 2015). As características edafoclimáticas do rio Grande do Norte, são 
propicias para a exploração desta cultura. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição mineral do sorgo 
cv BRS Ponta Negra irrigado com água salina e submetido a diferentes doses de 
adubação nitrogenada, na possibilidade de evitar os efeitos deletérios da salinidade nas 
plantas. 

 
Metodologia 

 

Para a instalação do experimento, foram colocados em tubos de PVC de 150 mm de 
diâmetro, com altura de 50 cm, uma quantidade de solo arenoso simulando uma coluna 
de solo, sendo perfurados na face inferior. Antes, porém, será colocada uma camada 
de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura será realizada colocando-se 
dez sementes de sorgo em cada tubo de PVC. O experimento será conduzido na Escola 
Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, 
pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada no município de 
Macaíba – RN, em casa de vegetação. 

Utilizou-se a cultura do sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho 
e Sorgo em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
- EMPARN, é classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

As doses de adubação nitrogenada foram as equivalentes a 0, 50, 100 e 150 t ha-1 e 
os níveis de salinidade da água de irrigação foram de 0, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1. Para 
a confecção das soluções salinas foi utilizada a água de açude, localizado na Escola 
Agrícola de Jundiaí, adicionadas com sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na 

proporção de 7:2:1. 

Foram avaliadas quatro doses de adubação nitrogenada, 0, 50, 100 e 150 t ha-1, e cinco 
níveis salinidade da água de irrigação serão de 0, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1. O 
delineamento experimental a ser utilizado é o inteiramente casualizado com quatro 

repetições no esquema fatorial 4 x 5, totalizando 20 tratamentos. 

Aos sessenta dias após a semeadura, faz-se a coleta do experimento, procedendo-se 
a coleta de colmos + bainhas, limbos foliares e sistema radicular, após pesagem serão 
acondicionados em sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 ºC, 
por um período de sete dias, até verificação de peso constante das amostras, para 
obtenção da matéria seca do material. 

A partir da matéria seca dos colmos + bainhas e limbos foliares serão finamente 
triturados em moinho tipo Willey, prepara-se o extrato para a determinação dos teores 
de Na+, Ca2+, K, P e Mg seguindo a metodologia de Miyazawa et al. (1984). Os teores 
de Na+, Ca2+, e K serão determinados através de fotometria de chama, enquanto que 
os teores de P por colorimetria, e os teores de Mg2+ por espectrofotometria de absorção 
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atômica (MALAVOLTA et al., 1989), e os teores de Cl-, a partir de extratos aquosos, 
serão determinados através da metodologia de Gaines et al. (1984). 

Os resultados das variáveis serão submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05, utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 
Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 

Resultados e Discussões 

 

Verifica-se na Figura 1A, que os teores de potássio no colmo + bainhas de sorgo não 
foi influenciado pelas doses de nitrogênio aplicadas, p>0,05, assim como pelos níveis 
crescentes da salinidade da água de irrigação. Entretanto, apesar das doses de 
nitrogênio também não apresentarem diferença estatística, p>0,05, para os teores de 
potássio nos limbos foliares (Figura 2B), observa-se o aumento deste íon nos limbos 
com o incremento da salinidade da agua de irrigação. Observa-se nas figuras 2A e 2B, 
que houve acúmulo do íon sódio nos colmos e limbos foliares, respectivamente, quando 
se incrementou os níveis de salinidade da água de irrigação. Verifica-se, também, que 
proporcionalmente, os valores de íon sódio são equivalentes nas duas partes 
vegetativas das plantas, evidenciando a habilidade do sorgo de compartimentalização 
desse íon, visando diminuir os efeitos deletérios da salinidade na planta. 

 

 
Conclusão 

 

• O uso de doses de nitrogênio não evitou o acúmulo de íon sódio nas plantas de 
sorgo.  

• As plantas de sorgo indicam apresentar um mecanismo fisiológico de adaptação 
a salinidade elevada da água de irrigação. 
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Anexos 

 

 

Teores de potássio nos colmos + bainhas (A) e limbos foliares (B) de plantas de sorgo 
em função da salinidade da água de irrigação. 

 
 

Comportamento do íon sódio nos colmos + bainhas (A) e limbos foliares (B) de plantas 
de sorgo em função da salinidade da água de irrigação. 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de larvas de terceiro estádio nas fezes e nas baias 

de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais em sistema de 

confinamento. 

Resumo 

As infecções causadas por nematoides gastrintestinais são um dos entraves na 
produção de caprinos no Brasil, independente se os animais estão em sistemas de 
pastagens e/ou confinamento total. No sistema de confinamento total, os animais 
permanecem todo o período em baias individuais, o que pode facilitar o controle da 
infecção por nematoides gastrintestinais. Para avaliar essa hipótese, os objetivos deste 
trabalho foram identificar e quantificar o número de ovos, oocistos e larvas de terceiro 
estádio (L3) nas fezes coletadas diretamente do reto dos animais e das fezes 
depositadas no ambiente das baias. Foram usados 24 caprinos, sem raça definida 
(SRD) divididos em 4 grupos de acordo com a alimentação (feno de capim elefante ou 
Bagaço de cana de açúcar) e o estado sexual (inteiro ou castrado). A coleta das fezes 
foi realizada durante 120 dias para análise de Ovos por Grama de Fezes (OPG) e 
Oocistos por Grama de Fezes (oOPG) e L3. Os dados foram submetidos a análise de 
variância. Observou-se diferença significativa na contagem de OPG nas fezes das baias 
e do reto dos animais alimentados por bagaço e inteiros, em relação aos demais 
tratamentos. Já o oOPG apresentou diferença entre os dois tratamentos alimentares, 
tanto nas fezes coletadas nas baias como no reto. Os gêneros de parasitos identificados 
nas fezes coletadas da ampola retal e nas baias, foram Haemonchus spp., 
Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. e Strongyloides spp. Em relação a 
condição sexual (inteiro ou cast 
 

Palavras-chave: Caprinocultura. Infecções parasitárias. sistema de confinamento. 

TITLE: Identification and quantification of third stage larvae in feces and stalls of goats 

naturally infected by feedlot system nematodes. 

Abstract 

The infections caused by gastrointestinal nematodes are one of existing the problems 
on goat production systems in Brazil, regardless of animals stay on pasture based and/or 
feedlot systems. For these reasons, the objectives of this study were to identify and 
quantify the number of eggs, oocysts and third stage larvae (L3) in feces collected 
directly from the rectal of animals and feces encountered in the stalls. It was used 
Twenty-four crossbred goats (SRD) divided in 4 groups, according to feeding (elephant 
grass hay or sugarcane bagasse) and sexual status (whole or castrated). Stool collection 
was performed for 120 days for analysis counting of Eggs per Gram of Feces (OPG) and 
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Oocysts per Gram of Feces (oOPG) and L3. Data were subjected to analysis of variance. 
Significant difference was observed in the OPG count in the feces of the stalls and rectal 
of the bagasse and whole fed animals compared to the other treatments. The oOPG 
presented difference between the two dietary treatments, both in the feces collected in 
the stalls and in the rectal of goats. The parasites identified in the feces collected in rectal 
and stalls were Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. and 
Strongyloides spp. Regarding the sexual condition (whole or castrated), this had no 
influence on the OPG, oOPG and L3 counts of the goats evaluated in the experiment. 
Keywords: 
Goat Production. Parasitic infections. feedlot system.  
 
Keywords: Goat culture. Parasitic infections. Containment system. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 

A caprinocultura vem crescendo consideravelmente principalmente no Nordeste do 
país, com destaque para a região semiárida devido ao clima propício para sua melhor 
produção. Essa atividade vem sendo relevante considerando-se que a criação é 
bastante rentável, seja para o pequeno ou grande produtor, tendo em vista a 
comercialização dos seus produtos, tais como carne e leite, considerados alimentos de 
bom valor nutricional e fontes de proteína animal para população de renda mais baixa 
(AHID et al., 2007). 

No entanto, infecções parasitárias são um dos entraves na produção de caprinos, na 
maioria das vezes pela presença de nematoides gastrintestinais, sendo um dos 
principais problemas sanitários enfrentados pelos produtores em todo o mundo (VIEIRA, 
2008). A perda de peso, baixo desenvolvimento corporal, redução na geração dos seus 
produtos, redução na sua resistência e até o risco de morte do animal, são problemas 
causados por esses nematoides (SCZESNY-MORAES et al., 2010). 

Assim, estratégias para controlar essas infecções parasitárias vem sendo estudadas, 
dentre elas, o tipo de sistema de confinamento usada por alguns produtores para a 
garantia de boa nutrição do animal principalmente em período de seca. No confinamento 
intensivo, os animais permanecem confinados em unidades de baias sem a atividade 
de pastagem (ALVES, 2004). Entretanto, essa estratégia não é ainda uma garantia para 
evitar infecções parasitárias, pois mesmo com a prática desse sistema, as parasitoses 
ainda são um grande problema na produção, com destaque para os helmintos como 
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp.; Strongyloides spp., Oesophagostomum spp. 
e protozoários tais como Eimeria spp., Cryptosporidium spp. e Toxoplasma gondii 
(SILVA, 2016), uma vez que esses parasitos podem estar presentes no animal e no local 

onde estão confinados. 

Sabendo que os parasitos possuem uma fase de vida livre em seu ciclo que pode ser 
encontrado no solo onde os animais estão confinados, esta etapa é extremamente 
importante para o desenvolvimento das larvas infectantes de terceiro estádio (L3). Com 
isto se faz necessário um solo que propicie características adequadas, como umidade 
e temperatura para seu desenvolvimento e assim as larvas possam ser capazes de 
alcançar seu hospedeiro (MONTEIRO, 2010; TAYLOR et al., 2010). 

Nessa perspectiva, é de extrema importância conhecer, identificar e quantificar os 
gêneros dos parasitos que interferem o sistema de criação desses animais. 
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Metodologia 

 

METODOLOGIA 

As atividades de campo foram realizadas na área física da Universidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias – Campus de Macaíba - da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN, no município de Macaíba, RN. 

Foram utilizados 24 caprinos machos sem padrão de raça definida divididos em 4 grupos 
de acordo com o tipo de volumoso usado na alimentação (bagaço de cana de açúcar ou 
feno de capim elefante ambos juntos a palma forrageira) e condição sexual dos animais 
(castrado ou inteiro), sendo 6 animais alimentados com bagaço de cana de açúcar e 
castrados (BC), 6 animais alimentados com feno de capim elefante e castrados (FC), 6 
alimentados com feno de capim elefante e inteiros (FI) e 6 alimentados com bagaço de 
cana e inteiros (BI) de acordo com o comitê de ética protocolo n.º 054/2017. Os animais 
foram mantidos em confinamento intensivo, sem atividade de pastagem (VOLTOLINI, 

2011) (Figura 1). 

A cada 7 dias, durante 120 dias, foram coletadas fezes diretamente da ampola retal dos 
animais (Figura 2) e amostras depositadas no chão das baias (Figura 3) para realização 
da quantificação de ovos por grama de fezes (OPG) e oocistos por grama de fezes 
(oOPG). 

As amostras também foram utilizadas para a realização da coprocultura, técnica usada 
para cultivo das larvas a qual é dado um ambiente propício para o seu desenvolvimento 
até que atinjam o terceiro estádio. Essa metodologia foi realizada de acordo com 
Roberts e O´Sullivan (1950). 

As fezes coletadas foram levadas até o Laboratório de Parasitologia Animal da 
EAJ/UFRN onde foi feita a separação das amostras para a realização das duas técnicas 
(OPG e oOPG) e a coprocultura. Na contagem de ovos e oocistos por grama de fezes 
utilizou-se 50ml de solução saturada de sacarose para cada 2g de fezes. As amostras 
foram maceradas em mantidas em recipientes para serem peneiradas e destinadas à 
contagem com o auxilio de câmeras de McMaster. As amostras foram lidas e os ovos e 
oocitos contados em microscópio óptico com objetiva de 10x (Figura 4). 

Para a realização da coprocultura, as amostras foram acondicionadas em recipientes 
úmidos e com pequenas esferas de isopor para permitir aeração do material, 
semelhante ao que ocorre na natureza. Após 7 dias esse material foi coletado com 
objetivo de capturar as larvas de terceiro estádio. Os frascos contendo a cultura foram 
invertidos e através da migração das larvas em uma coluna de água, realizada a coleta 

do material (Figura 5). 

O preparo das amostras foi feito no Laboratório de Parasitologia Animal da EAJ/UFRN 
e foram levadas para o Laboratório de Helmintologia do Centro de Biociências da UFRN 
para contagem e identificação das larvas L3. 

Todas as larvas infectantes presentes no conteúdo foram contadas e identificadas de 
acordo com as características morfológicas descritas por Keith (1953). Para isso foi feita 
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a montagem da lâmina, que consiste na retirada de uma porção do conteúdo do frasco 
e sua deposição sobre uma lâmina e corado com uma gota de lugol. Em seguida, a 
lâmina foi levada ao microscópio e realizada a identificação de larvas pelo tipo de 
esôfago, o comprimento e tipo da cauda. 

Os dados da contagem média de OPG e oOPG das baias e dos animais de acordo com 
o tratamento de nutrição e estado sexual dos animais foram transformados em Logx+1 
e submetidos à análise de variância pelo programa SAS, considerando (P<0,05). Os 
resultados foram expressos como média aritmética dos dados não transformados. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas nas baias dos animais dos tratamento 
Bagaço de cana de açúcar + inteiro foi maior (P<0,05) que a dos Bagaço de cana de 
açúcar + Castrado e Feno de capim elefante + Inteiro (Tabela 1). Isso indica que a 
diferença não está relacionada ao estado sexual dos caprinos e sim à nutrição oferecida 
ao animal, uma vez que o Feno de capim elefante e Bagaço de cana-de-açúcar têm 
diferente constituição de fibra e energia em sua composição (LIMA, 2019). 

Com relação à contagem de OPG nas fezes coletadas diretamente da ampola retal dos 
animais (Tabela 2), os animais do tratamento Bagaço de cana de açúcar + Palma 
forrageira/Inteiro (BI) diferiu dos demais grupos experimentais (P<0,05). Já na contagem 
de oOPG, a diferença foi significativa entre os animais do tratamento Bagaço de cana 
de açúcar + Palma forrageira/Castrado e Bagaço de cana de açúcar + Palma 
forrageira/Inteiro do grupo Feno de capim elefante + Palma forrageira/Inteiro (Tabela 2). 
Esses resultados indicam correlação entre os achados no ambiente (mesmo em 
confinamento) e a coleta diretamente da ampola retal. Além disso, existe a necessidade 
de estudar mais os efeitos da interação entre a alimentação dos animais, especialmente 
a oferta de proteína, energia, fibra e a digestibilidade do alimento e a resposta 
imunológica dos animais. Isso porque existe uma interação entre o alimento, seus 
compostos nutricionais, que tanto podem ter ação estimulando a resposta imune como 
ação anti-helmíntica (BRICARELLO, 2005). Possivelmente esta é a explicação para os 
resultados observados neste trabalho, para os animais alimentados com dietas 

isoenergéticas e e isoproteicas. 

Na identificação dos gêneros de parasitos gastrintestinais das fezes coletadas nas baias 
dos animais, houve prevalência do gênero Trichostrongylus spp., seguido de 
Haemonchus spp., exceto para as fezes das baias do tratamento dos animais 
alimentados com bagaço de cana de açúcar e inteiros (BI). Strongyloides spp. e 
Oesophagostomum spp. foram identificados em menor frequência, variando entre 5 a 
18% entre todos os tratamentos (Figura 6). 

Com relação aos gêneros identificados nas coproculturas das fezes coletadas 
diretamente da ampola retal dos animais, houve prevalência do gênero Haemonchus 
spp., seguido de Trichostrongylus spp. e Strongyloides spp. Não foi observada presença 
do gênero Oesophagostomum spp. nas amostras de coprocultura dos animais em 
nenhum dos tratamentos, embora esse gênero tenha sido observado nas fezes 

depositadas nas baias (Figura 7). 
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Esses resultados indicam a necessidade de controle helmíntico dos gêneros 
Haemonchus spp. e Trichostrongylus spp. que são os parasitos predominantes no 

ambiente e nos animais, no local onde foi desenvolvido este trabalho. 

 
Conclusão 

 

CONCLUSÃO 

A condição sexual dos animais (Inteiro ou Castrado) não influenciou na contagem OPG 
e oOPG e identificação dos gêneros dos parasitos gastrintestinais. No entanto, houve 
uma influência significativa da alimentação nos resultados obtidos na contagem de ovos 
e oocistos por grama de fezes. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Baias onde os animais foram confinados sem atividade de pastagem. 

 
 

Figura 2 – Aluna de iniciação científica realizando a coleta das fezes diretamente da 
ampola retal supervisionada pelo aluno de mestrado. 

 
 

Figura 3 – Solo de baia com fezes depositadas pelos caprino mantido em confinamento. 

 
 

Figura 4- A Recipientes com o material macerado e pronto para ser peneirado. B- 
Quantificação de ovos e oocistos por grama de fezes em microscópio óptico. 

 
 

Figura 5 –A- Realização do processamento das amostras de fezes para o método de 
coprocultura. B – Material que esteve encubado durante 7 dias pronto para serem 
coletadas as amostras com larvas infectantes L3. 
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Figura 6– Gênero de parasitos gastrintestinais (porcentagem) identificados nas fezes 
coletadas das baias em cada um dos tratamentos de acordo com a nutrição e estados 

sexual dos animais. 

 
 

Tabela 1 – Média da contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas das baias dos 
animais de acordo com o tipo da alimentação (bagaço de cana de açúcar ou feno de 
capim elefante, juntos a palma forrageira) e condição sexual dos animais (castrado ou 
inteiro). 

 
 

Tabela 2 - Média da contagem de OPG e oOPG nas fezes coletadas diretamente da 
ampola retal dos animais de acordo com a alimentação (bagaço de cana de açúcar ou 
feno de capim elefante) e condição sexual dos animais (castrado ou inteiro). 

 
 

Figura 7 - Gênero de parasitos gastrintestinais identificados a partir das fezes coletadas 
diretamente da ampola retal dos animais, separados pelos tratamentos de acordo com 

a nutrição e estado sexual. 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO DA NEMATOFAUNA EM ÁREAS CULTIVADAS COM 

BATATA DOCE (Ipomoea batatas) na zona rural de Touros no Rio Grande do Norte 

Resumo 

A batata-doce é uma hortaliça muito importante e popular, cujo plantio se expandiu por 
várias regiões do Brasil. No Nordeste, a cultura da batata-doce ao longo do tempo tem 
sido cultivada de forma empírica pelas famílias rurais, como fonte geradora de renda. 
Seu cultivo intensivo resultou em graves problemas fitossanitários, principalmente no 
que se refere às doenças associadas a patógenos de solo, como os nematoides. A 
pesquisa foi realizada no município de Touros- RN, face à importância econômica que 
a cultura da batata-doce, representa para o município, e tendo em vista os registros 
sobre a incidência de fito nematoide associada a solos explorados comercialmente com 
essa cultura como fatores limitantes à produção comercial. Foi realizado um 
levantamento nematológico em 10 áreas de produção comercial de batata-doce, 
situadas na região agrícola do município, que possuíam cultivos sucessivos da cultura, 
foram feitas coletas de solo realizadas segundo o caminhamento em ziguezague, com 
a finalidade de se coletar uma amostra composta de 300 cm3 representativa da área de 
forma a diagnosticar as fitonematoses prevalentes que acometem a cultura utilizando-
se o método da flotação centrífuga, e dessa maneira mapear as áreas com risco de 
contaminação. Porém não se obtiveram resultados com significância estatística, por 
diversos fatores discutidos ao longo do trabalho, como época de coleta, estádio 
fenológico da cultura, quantidade de amostras e os materiais coletados. 
 
Palavras-chave: Nematoide, fitonematose, Mapeamento. 

TITLE: SURVEY OF NEMATOFAUNA IN AREAS CULTIVATED WITH SWEET 

POTATO (Ipomoea potatoes) in the RURAL AREA OF TOUROS-RIO GRANDE DO 

NORTE. 

Abstract 

Sweet potato is a very important and popular vegetable, whose planting has expanded 
to various regions of Brazil. In the Northeast, sweetpotato culture has been empirically 
cultivated over time by rural families as a source of income. Its intensive cultivation has 
resulted in serious phytosanitary problems, especially regarding diseases associated 
with soil pathogens such as nematodes. The research was conducted in the municipality 
of Touros-RN, considering the economic importance that sweetpotato culture represents 
for the municipality, and considering the incidence of nematode phytosis associated with 
soils commercially exploited with this crop as factors. limit to commercial production. A 
nematological survey was carried out in 10 areas of commercial sweetpotato production, 
located in the agricultural region of the city, which had successive cultivation of the crop. 
300 cm3 representative of the area in order to diagnose the prevalent phytonematoses 
that affect the crop using the centrifugal flotation method, and thus map the areas with 
risk of contamination. However, no statistically significant results were obtained due to 
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several factors discussed throughout the study, such as time of collection, phenological 
stage of culture, number of samples and materials collected. 
 
Keywords: Nematoide, Phyonematosis, Mapping. 

Introdução 

A batata-doce é uma hortaliça muito importante e popular, cujo plantio se expandiu por 
várias regiões do Brasil. No Nordeste, a cultura da batata-doce ao longo do tempo tem 
sido cultivada de forma empírica pelas famílias rurais, visando à alimentação familiar, 
como também fonte geradora de renda. Seu cultivo intensivo resultou em graves 
problemas fitossanitários, principalmente no que se refere às doenças associadas a 
patógenos de solo, como os nematoide; muitos gêneros de nematoides estão 
associados aos cultivos de batata-doce, como o nematoide-das-galhas (Meloidogyne 
spp.) , nematoide reniforme (Rotylenchulus reniformis); Pratylenchus (nematoide-das-
lesões-radiculares) e Ditylenchus (nematoide-do-alho), que são dois gêneros de 
endoparasitos migradores também encontrados ocasionalmente, podendo em 
determinadas situações, reduzir a qualidade ou produção das plantas infectadas. A 
composição das comunidades de nematoides no solo é influenciada por fatores 
ambientais, como vegetação hospedeira, tipo de solo, estação climática, nível de 
umidade e teor de matéria orgânica, além da distribuição espacial (WALL et al.,2002). 
Qualquer mudança ambiental ou perturbação que afete a composição ou fisiologia das 
plantas tais como textura, química e fatores climáticos (umidade e temperatura) do solo, 
pode alterar a diversidade de espécies em grupos funcionais, os quais podem ser 
divididos de cinco a oito em solos de regiões temperadas, tropicais ou mesmo árticas 
(WALL; VIRGINIA, 1999). Vários gêneros de nematoides são encontrados atacando a 
batata-doce, mas somente os gêneros Meloidogyne e Rotylenchulus são relatados 
como causadores de danos econômicos na maioria das pesquisas e trabalhos. É 
considerada uma cultura tolerante, pois apresenta grande resistência a algumas pragas, 
e consegue se desenvolver em solos pobres e degradados. No entanto, a preferência é 
por solos férteis e produtivos, leves para o melhor desenvolvimento dos tubérculos. 
Apesar disso, a batata-doce é susceptível a um grande número de doenças causadas 
por fungos, vírus e nematóides, e sendo também atacada por um grande número de 
pragas, insetos e ácaros (JONES et al., 1986; MIRANDA et al., 1987b; MALUF et al., 
1987, SILVA et al., 2004 e RABELLO, 2010). Segundo registro dos produtores da região 
a principal doença causadora de problemas é a “pipoca” da batata, que é causada por 
várias espécies do nematoide do gênero Meloidogyne, sendo mais comuns M. incognita 
e M. javanica no Brasil. Estas espécies são habitantes do solo e atacam diversas 
hospedeiras, o que dificulta a rotação de culturas para controle da doença. A infecção 
de raízes e tubérculos se dá pelo estádio juvenil 2 (J2); ao se alimentar dos tecidos, o 
nematoide induz hiperplasia e hipertrofia das células, formando as galhas. As 
protuberâncias nos tubérculos, também conhecidas como galhas ou pipocas, reduzem 
a produção, mas principalmente afetam a qualidade do produto. Na zona rural de Touros 
no Rio Grande do Norte a exploração agrícola da bata-doce está seriamente 
comprometida pelo severo ataque de nematoides, e alguns produtores estão 
abandonando essa atividade ou irracionalmente abandonando áreas de cultivo e se 
estabelecendo em novas áreas contribuindo cada vez mais para a escassez de terras e 
disseminação do fitoparasita. Os prejuízos causados à cultura chegam à ordem de 
100% e os produtores procuraram na universidade (UFRN) pesquisas para pelo menos 
amenizar essas perdas e evitar a extinção dessa atividade agrícola que contribui 
significativamente para o desenvolvimento econômico-social da região. A partir dos 
dados obtidos por esta pesquisa: identificação de gênero(s) e quantificação da 
população seremos capazes de estabelecer metodologias de manejo dessa 
fitonematose que apresenta alta incidência e prevalência nos campos de produção e 
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desta forma contribuir fundamentalmente para a racional continuação da exploração 
agrícola desta cultura altamente importante para a economia regional e nacional. 
 
Metodologia 

 
O levantamento nematológico foi realizado em 10 áreas de produção comercial de 
batata-doce situadas na zona rural de Touros no Rio Grande do Norte. Onde foram 
escolhidas as áreas de acordo com a disponibilidade dos bataticultores e que possuíam 
plantios sucessivos da cultura, como também que já tiveram áreas acometidas por 
nematoides. Inicialmente as propriedades foram marcadas em um GPS de bolso como 
pontos L01 ao L10, especificações na tabela 1. A coleta do solo foi realizada segundo o 
caminhamento em ziguezague utilizando um trado em inox tipo sonda, de forma a 
coletar 20 subamostras de 100 cm3 de solo, na profundidade de 30 cm, sendo estas 
posteriormente misturadas e homogeneizadas em um balde de plástico com 20L, e de 
tal volume retirada alíquota equivalente a uma amostra composta de 300 cm3 
representativa da área, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 
etiquetados, as amostras L01 a L05 foram coletadas no dia 08/12/2018, já da L06 a L10 
foram coletadas no dia 09/12/2018, e encaminhadas ao laboratório de fitonematologia 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) no dia 10/12/2018. Ao 
chegarem ao Laboratório, as amostras foram homogeneizadas e processadas 
imediatamente para extração com o auxílio de duas peneiras de 60 e 400 mesh para 
extração, a partir de 300 cm3 de solo, utilizando-se o método da flotação centrífuga com 
solução de sacarose por 5 min (JENKINS, 1964). As suspensões de nematoides obtidas 
foram mantidas sob refrigeração (4 - 6o C) por até três dias, realizando-se a identificação 
e contagem dos nematoides. Em seguida foi realizada a contagem das fêmeas adultas 
do gênero Meloigogyne sp. nas raízes tuberosas. Para a realização da análise, 
primeiramente foram pesadas cada raiz separadamente, obtendo assim o peso fresco 
total, em seguida foram retiradas seis gramas das raízes de cada repetição, como o 
auxílio de um bisturi cirúrgico. Para a realização da contagem as fêmeas foram retiradas 
do tecido com um estilete fino, separadas em placas de Petri e contabilizadas com o 
auxílio do microscópio estereoscópico. Com os dados marcados no GPS foi elaborado 
um mapa da zona rural do município destacando as propriedades analisadas e as 
quantidades de fitonematoides presentes em cada uma, para o mapa foram utilizados 
os programas Surfer e Q-Gis. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados das analises não obtiveram significância estatística, pois se mostraram 
zero quanto à quantidade de nematoides presentes no solo em todas as amostras 
(seguem dados na tabela 2), possivelmente por alguns fatores, pois já se sabia o 
histórico das propriedades e muitas delas já possuíam acometimento, em consideração 
a isso se formularam algumas hipóteses, que podem auxiliar nos próximos trabalhos. A 
amostragem como podemos observar, em cada área, independente do tamanho e do 
histórico, foi coletada apenas uma amostra composta. Não houve uma amostragem 
mais detalhada e envolvendo um maior número de pontos, nas amostras de solo para 
ocorrer uma representatividade maior da área, e apresentar um número mais próximo 
do que ocorre no campo, tem que ter no mínimo cinco subamostras para uma amostra 
composta e um total de 10 amostras compostas por há. É importante ressaltar que 
nematoides de importância agrícola são parasitos obrigatórios, necessitando, portanto, 
de raízes vivas para sobreviver e se multiplicar; nematoides parasitos de plantas não 
sobrevivem em plantas mortas e, na ausência de plantas vivas, suas hospedeiras, 
permanecem no solo no estádio de ovos, que é a sua forma de resistência às 
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intempéries, logo, se vê necessárias amostras de raízes de plantas presentes na área, 
já que os fitos nematoides podem já estar inoculados na planta e não presentes no solo. 
Outro ponto, são as áreas que possuem pousio, essas estão com densidades 
populacionais mais baixas e consequentemente as amostras de solo podem indicar 
ausência de fitoparatsitas, e com o plantio de uma cultura suscetível ocorrer o 
reaparecimento da fitonematose. A época que as coletas foram realizadas é outro 
detalhe a se observar, verão, época de pouca chuva para a região, a época mais 
adequada para amostrar uma área, para diagnosticar problemas com nematoides, é a 
chuvosa, quando as populações de nematoides estão no seu ápice, pois essas plantas 
perdem raízes, especialmente aquelas das camadas mais superficiais do solo, na época 
seca do ano, especialmente nas áreas que se encontram em pousio ou sem irrigação. 
Portanto, para culturas anuais, a coleta de amostras na época seca não é indicada tanto 
porque as condições de falta de umidade limitam o desenvolvimento dos nematoides, 
como pelo fato de que a falta de umidade também leva à morte das raízes nas camadas 
mais superficiais do solo, aquelas mais atacadas por nematoide. A coleta das amostras 
deve também ser feita, preferencialmente, na época de florescimento da cultura, quando 
as raízes estão bem desenvolvidas e ainda não iniciaram a senescência, situação em 
que os nematoides também poderão ser encontrados em níveis populacionais mais 
elevados, o que se torna um fator de difícil controle, já quem nem todos os produtores 
plantam na mesma época, podendo assim haver propriedades com estágios fenológicos 
da cultura diferentes. 
 

Conclusão 

 
Com resultados estatisticamente insignificantes, é visto que os próximos trabalhos a 
serem realizados com a mesma finalidade precisam se atentar aos detalhes citados, 
como época de coleta, estádio fenológico da cultura, materiais da área a serem 
coletados e a suas respectivas quantidades, que precisam ser as mais representativas 
possíveis, para assim obter resultados significantes. 
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TÍTULO: Implementação alimentar utilizando farinha de babosa (Aloe Vera) 

Resumo 

 

A Aloe vera, popularmente conhecida como babosa, é uma planta herbácea vastamente 
utilizada na medicina tradicional. Vários estudos revelaram que os compostos das suas 
folhas possuem atividade terapêutica, como no tratamento de queimaduras. Da folha 
dessa planta podem ser obtidos o látex e o gel. O gel apresenta uma matriz fluida, 
aquosa, e dispersos nessa matriz encontram-se vitaminas hidro e lipossolúveis, 
diversos minerais e polissacarídeos. O uso da babosa na indústria alimentar é recente, 
e por isso seu estudo ainda é limitado. O objetivo desse trabalho é a produção do pó de 
babosa, através da secagem a ar quente do gel de suas folhas, facilitando seu uso no 
desenvolvimento de produtos agroindustriais. Além disso, a região nordeste apresenta 
as condições ideais para o plantio da babosa, pois essa espécie tem melhor 
desenvolvimento em ambientes secos e áridos. Desse modo, devido à ampla 
disseminação dessa planta, facilidade de obtenção e baixo custo de produção, além de 
ser uma espécie doméstica e de fácil alcance ao pequeno produtor, propomos a 
utilização do pó de babosa como uma viável alternativa a ser incorporada na produção 
de alimentos, agregando valores nutricionais e surgindo como uma nova alternativa para 
o crescente nicho da alimentação funcional. 

 
 
Palavras-chave: Aloe vera; babosa; obtenção do pó; secagem a ar quente 

TITLE: Food Implementation Using Aloe Vera Flour (Aloe Vera) 

Abstract 

 

Aloe vera, popularly known as slug, is an herbaceous plant widely used in traditional 
medicine. Several studies have shown that the compounds in their leaves have 
therapeutic activity, such as in the treatment of burns. From the sheet of this plant the 
latex and the gel can be obtained. The gel has a fluid, aqueous matrix and dispersed in 
this matrix are hydro and liposoluble vitamins, various minerals and polysaccharides. 
The use of algae in the food industry is recent, and therefore its study is still limited. The 
objective of this work is the production of algae powder by drying the leaf gel hot air, 
facilitating its use in the development of agroindustrial products. In addition, the northeast 
region presents the ideal conditions for the planting of slug, as this species has better 
development in dry and arid environments. Due to the wide dissemination of this plant, 
easy to obtain and low cost of production, besides being a domestic species and of easy 
reach to the small producer, we propose the use of slug powder as a viable alternative 
to be incorporated in the production of food, adding nutritional values and emerging as 
a new alternative to the growing niche of functional nutrition. 
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Keywords: Aloe vera; slug; obtaining powder; hot air drying. 

Introdução 

No Estado do Rio Grande do Norte, a redução dos volumes hídricos é uma problemática 
que está se intensificando de forma progressiva. E sem a presença desse recurso vital, 
não ocorre o desenvolvimento favorável de culturas alimentícias na agricultura familiar. 
Logo, as populações de animais e de humanos sofrem com a pouca disponibilidade de 
uma alimentação com fatores nutricionais favoráveis para os seus organismos. 

É bem verdade que, em meio ao clima predominantemente semiárido apenas 
organismos que se adaptaram a essas características prevalecem no ecossistema. 
Entende-se por adaptação a possível harmonia entre o organismo e o meio. Quando as 
plantas estão naturalmente ajustadas às condições ambientais, todas as características 
estruturais e funcionais capazes de atenderem a tal ajustamento serão adaptativas 
(Rizzini 1997). 

Dessa forma, a investigação, o senso de aproveitamento e o desejo de usufruir do que 
o meio ambiente fornece de uma forma ecologicamente correta é de suma importância 
para o desenvolvimento dos indivíduos dessas regiões. Sendo assim, o vegetal proposto 
é a Aloe Vera ou como é conhecida popularmente, Babosa. 

A Aloe vera (L) Burm. f. pertence à família Aloaceae que inclui cerca de 15 gêneros e 
800 espécies. É uma planta herbácea que cresce em qualquer tipo de solo, mas é 
melhor adaptada aos leves e arenosos e não exige muita água. Suas folhas são verdes, 
grossas, suculentas e medem de 30 a 60 centímetros de comprimento. Suas flores são 
vistosas, apresentam tonalidade brancoamarelada, em formato tubular. Na literatura é 
encontrada com as sinonímias Aloe barbadensis Mill., Aloe barbadensis var. chinensis 
Haw., Aloe perfoliata var. vera L., Aloe chinensis Bak. e Aloe vera var. chinensis Berger. 
Popularmente é chamada de babosa, aloe, aloe-de-barbados e aloe-decuraçao. 
(Lorenzi & Matos, 2008; WHO, 1999). 

Por ser uma planta xerófita, é extremamente adaptada a climas mais secos, por esse 
motivo, pode-se destacar em locais como o Nordeste brasileiro, que passa por grandes 
períodos de estiagem. 

A composição química da Aloe vera contém uma extensa quantidade de 
polissacarídeos, minerais, enzimas, dentre outras tantas substâncias presentes em 
suas folhas. Todavia, cada estrutura da Aloe apresentará substâncias específicas e em 
quantidades distintas, assim, dependendo do resultado desejado, pode-se utilizar uma 
parte específica da planta, segundo Silva (2004). 

O uso da babosa na indústria farmacêutica e de cosméticos é extremamente conhecida 
pelo uso popular, já o seu uso na indústria alimentícia é pouco difundido nas 
comunidades. 

Nos últimos anos, o uso da Aloe vera na formulação de produtos alimentares tem 
crescido consideravelmente (Simal et al., 2000). Na realidade, o processamento do gel 
extraído desta erva tornou-se uma grande indústria em todo o mundo devido a sua 
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aplicação na indústria alimentar (He et al., 2005), e tem sido cada vez mais utilizado na 
indústria das bebidas, principalmente em produtos lácteos (Gruenwald, 2009). 

 
Metodologia 

 

Preliminarmente será feito um levantamento bibliográfico em função da identificação do 
problema. Será visto: qual espécie, composições químicas e se a planta possui efeitos 
antinutricionais. Logo após será identificada a espécie que poderemos usar para 
implementação alimentar, faremos uma busca em áreas que possuem as plantas 
cultivadas para podermos fazer a coleta, transporta-la e armazena-las para poder 
processa-las e analisa-las. 

Quanto ao estoque, será colocado em um recipiente onde propicie o seu contínuo 
desenvolvimento, para que a planta não perca suas propriedades. Após atingirmos a 
quantidade de quilos que vamos precisar para processar a amostra, paramos a coleta 
e começamos o processamento. 

No processamento, será retirado dez por cento do total para análises in natura. E a 
metade do que sobrou será destinado aos processos de secagem. Uma parte para a 
liofilização e a outra para a estufa (calor seco). Após a secagem, as amostras passarão 
por um processo de trituração para elaborar a farinha. 

Depois que obtivemos uma granulometria baixa será feita as análises da composição 
centesimal das farinhas. Sendo essas análises: Umidade, Cinzas, Lipídeos, Fibra bruta, 
Proteínas e Carboidratos. Exprimindo assim a forma mais geral da composição 
nutricional, tanto da farinha quando do produto in natura. Sendo esses resultados 
comparados entre si e com trabalhos já publicados. 

Além disso algumas análises bromatológicas, que demostrem a quantidade de 
micronutrientes e de compostos antioxidantes são importantes para demostrar a 
relevância do produto em relação aos que já existem no mercado. 

Outro fator existente, é a avaliação antinutricional o conhecimento da presença de 
fatores antinutricionais e/ou tóxicos, que possam afetar o valor nutricional dos vegetais 
se faz cada vez mais necessário, pois a busca por alimentos saudáveis tem aumentado, 
especialmente na população brasileira. 

Com os resultados obtidos, comparados e avaliados será iniciado a implementação em 
algum ramo da agroindústria, seja na área dos laticínios, panificação ou dos cereais. 
Isso será discutido dependendo dos resultados obtidos nas análises. Sendo a amostra 
favorável para substituição parcial da farinha de trigo na panificação será feita a 
substituição em três concentrações diferentes: cinco, dez e quinze por cento. Caso a 
amostra apresente fatores relevantes para a aplicação na forma de geleia, podemos 
implementa-la no iogurte na forma de iogurte grego. 

Logo após a confecção dos produtos, será feito uma análise sensorial visando agregar 
a visão do futuro consumidor no produto, tendo a resposta de qual será a nossa melhor 

formulação. 
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Seguidamente, será feita a caracterização centesimal da melhor formulação do produto 
elegida pela análise sensorial. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ter um produto de bom sabor, bom aspecto visual e de valor nutricional superior aos 
demais; 

Secagem de produto satisfatória e incorporação e fibras no material; 

Análises Bromatológica com bons resultados para o mercado e para os consumidores; 

Oportunidade de comercialização de um produto encontrado em áreas onde a água é 
escassa; 

 
Conclusão 

 
A partir de nossos experimentos, foi encontrado um percentual de rendimento descrito 
abaixo (tabela 3). Com estes resultados, podemos concluir que para um agricultor 
familiar, por exemplo, só é viável extrair o pó da babosa para usar em alimentos se 
houver uma plantação considerável da espécie levando em conta o baixo rendimento 
da babosa após a secagem. No entanto, para uma agroindústria de grande porte, torna-
se viável a obtenção do pó e a inserção dele em alimentos como substituinte do sal em 
alguns alimentos, por exemplo, na tapioca. 

No experimento 1 – secagem pura, teve um menor rendimento devido a oxidação do gel 
(tabela 3). Após retiradas, raspadas e trituradas a quantidade de sólidos solúveis obtido 
foi de 32, 37g do pó da babosa 

Nos três esquemas de secagem combinada observamos a redução do tempo de 
secagem, de 48 para 24 horas, sob a mesma temperatura anterior (60 °C), utilizando a 
mesma estufa do experimento 1.  

Os extratos das polpas de limão apresentaram atividade antioxidante. Os antioxidantes 
podem ser definidos como substâncias que em pequenas concentrações, em 
comparação ao substrato oxidável, retardam ou previnem significativamente o início ou 
a propagação da cadeia de reações de oxidação (GUIMARÃES, 2011). Para tanto 
utilizamos nas cominações B1 e B2. 

Este projeto encontra-se em andamento. Até o momento, verificamos que a secagem 
da planta feita com adição de aveia possui um maior rendimento e a oxidação do 
segundo experimento foi menor devido à adição de limão. 

Além disso, foi comprovada a eficiência da secagem a ar quente como método principal 
para a obtenção do pó, visto que, além de ser um método de baixo custo, é acessível 
para grande parte dos agricultores familiares, que podem a partir disso, ter um aditivo 
alimentar mais saudável, e com alegação de funcionalidade, prezando, portanto, por 
sua saúde. 
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TÍTULO: Evolução dos sais num solo cultivado com sorgo irrigado com água salina 

mediante a aplicação de gesso agrícola e esterco bovino. 

Resumo 

O objetivo deste trabalhar é avaliar os efeitos do gesso agrícola no solo cultivado com 
sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra adubadas com esterco 
bovino e irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em tubos de PVC com 
solo arenoso em casa de vegetação. A condutividade elétrica da água de irrigação será 
igual a 7 dS m-1, sendo que para a sua confecção será utilizada água de açude, 
localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas com sais de NaCl, CaCl22H2O e 
MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As doses de esterco bovino aplicadas serão as 
equivalentes a 0, 20, 30 e 40 t ha-1 e as doses de gesso agrícola serão de 0, 50, 100 e 
150 t ha-1 O delineamento experimental a ser usado é o inteiramente casualizado com 
quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 4. Ao final do experimento realizou-se a 
coleta de solo para determinação da condutividade elétrica e do pH, visando determinar 
a evolução da salinidade no solo bem como o provável passivo ambiental. Podemos 
concluir que o gesso agrícola pode ser usado como mitigador da salinidade do solo. 
 

Palavras-chave: salinidade, alteração química, adubação. 

TITLE: Salts evolution in soil cultivated with sorghum irrigated with saline water by 

application of agricultural plaster and cattle manure. 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the effects of agricultural plaster on sorghum soil 
[Sorghum bicolor (L.) Moench.] Cv. BRS Ponta Negra fertilized with cattle manure and 
irrigated with saline water. The plants will be grown in PVC pipes with sandy soil in a 
greenhouse. The electrical conductivity of the irrigation water will be equal to 7 dS m-1, 
and for its confection will be used weir water, located at Jundiaí Agricultural School, 
added with salts of NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The 
doses of cattle manure applied will be equivalent to 0, 20, 30 and 40 t ha-1 and the doses 
of agricultural plaster will be 0, 50, 100 and 150 t ha-1. The experimental design will be 
completely randomized. with four replications, in a 4 x 4 factorial scheme. At the end of 
the experiment, soil collection was performed to determine the electrical conductivity and 
pH, in order to determine the evolution of soil salinity as well as the probable 
environmental liability. We can conclude that agricultural plaster can be used as a 
mitigator of soil salinity. 
 
Keywords: salinity, chemical alteration, fertilization. 

Introdução 

O crescente aumento da produção de alimentos com a finalidade de atender ao 
acelerado processo de crescimento populacional no mundo, gera uma expansão das 
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áreas agricultáveis, impulsionadas pela irrigação tornando áreas das regiões áridas e 
semiáridas produtivas. O Brasil 

possui 4,45 milhões de hectares de área irrigada, ocupando o 16º lugar entre os países 
com maior área irrigada no mundo (PAULINO et al., 2011). 

Na região semiárida, caracterizada por elevada evapotranspiração, em torno de 2000 
mm ano-1, e baixos índices pluviométricos, os solos tendem a apresentar alta 
concentração de bases trocáveis decorrente do incipiente processo de lixiviação, 
indicando a princípio, solos de alta fertilidade. No entanto, em áreas irrigadas, pelo 
intenso processo de solubilização de minerais há acúmulo de íons, que quando 
precipitam, originam solos com acúmulo de sais, muitas vezes de reação alcalina, 

limitando sua fertilidade e a produtividade das culturas (SANTOS et al., 2010). 

A água contém, geralmente, diversos componentes, oriundos do próprio ambiente 
natural ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. Para caracterizar uma 
água são determinados vários parâmetros, os quais representam as suas 
características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores da 
qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos 
estabelecidos para determinado uso (SILVA et al., 2011). 

A concentração elevada de sais solúveis pode afetar seriamente o desenvolvimento e a 
produção de muitas culturas. Os efeitos imediatos da salinidade sobre os vegetais são 
a seca fisiológica, proveniente do decréscimo do componente osmótico do potencial da 
água no solo; o desequilíbrio nutricional, devido ao aumento da concentração de 
determinados íons, inibindo a absorção de outros nutrientes; além do efeito tóxico de 
certos íons em concentração elevada, como, particularmente, o cloro, sódio e boro 
(FERREIRA, 2007). 

O potencial de hidrogênio (pH), figura-se como outro indicador de qualidade do solo do 
ponto de vista do desenvolvimento dos vegetais superiores. O monitoramento periódico 
do pH, da salinidade e de alguns nutrientes na solução do solo, com o auxílio de 
extratores de solução tem-se tornado uma boa alternativa a fim de evitar prejuízos no 
desenvolvimento das culturas (DIAS et al.; 2005). 

A utilização de gesso agrícola pode ser uma alternativa utilizada para fazer a diminuição 
da condutividade elétrica do solo quando usamos o esterco bovino para fertilização do 
sorgo e irriga-se com águas de qualidade duvidosa, condição que muitas vezes é 
cotidiana para os agricultores do Rio Grande do Norte, Diante disso, a finalidade deste 
trabalho é avaliar a condutividade elétrica e o pH na solução do solo no plantio do sorgo 
irrigado com agua salina e submetido a doses de gesso e esterco bovino, em casa de 
vegetação., 

Portanto, este trabalho tem como objetivo mensurar a variação da salinidade do solo 
com presença de gesso agrícola e esterco bovino cultivado com sorgo irrigado com água 

salina. 

 
Metodologia 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 151 

 

O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, localizada no município de Macaíba – RN. 

Foi utilizada a cultura do sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho 
e Sorgo em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
- EMPARN, é classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

Serão avaliadas quatro doses de esterco bovino, 10, 20, 30 e 40 t ha-1, e quatro doses 
de gesso, 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e as plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra serão 
irrigadas com água salina com CEa = 7 dS m-1. O delineamento experimental a ser 
utilizado é o inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, 

totalizando 16 tratamentos. 

Para a instalação do experimento, foi colocado em tubos de PVC de 100 mm de 
diâmetro, com altura de 50 cm, uma quantidade de solo arenoso simulando uma coluna 
de solo, sendo perfurados na face inferior. Antes, porém, será colocada uma camada 
de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi realizada colocando-se dez 
sementes de sorgo em cada tubo de PVC. O experimento será conduzido na Escola 
Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, 
pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada no município de 

Macaíba – RN, em casa de vegetação. 

Ao final do período experimental, foram realizadas coletas de amostras de solo de cada 
tubo na profundidade de 20 cm, nas repetições de cada tratamento, homogeneizadas 
formando uma amostra composta por tratamento, logo em seguida forma 
acondicionadas em sacos plásticos correspondente a cada tratamento da condutividade 
elétrica do extrato de saturação e pH. 

A salinidade do solo, expressa em Condutividade Elétrica do extrato de saturação – 
CEes, foi estimada a partir da CE 1:2,5. Para estimar a CEes, medida padrão para a 
análise de resposta das culturas à salinidade, a partir da CE1:2,5, usou-se as amostras 
de solo coletadas durante o período do experimento nas diferentes datas. A obtenção 
do extrato, após uma noite do preparo da pasta, seguiu o método padrão, que consiste 
na separação do extrato da pasta utilizandose funil de buckner com papel de filtro, 
acoplado a um kitasato e uma bomba de sucção. As medições serão realizadas segundo 
os padrões do U.S. Salinity laboratory Staff, apresentados por Richards (1954), sendo 
a salinidade expressa em condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (CEes) 
em dS m1 a 25oC. Para obtenção do extrato, foram colocados 300 g de solo seco ao ar 
e acrescenta-se água até atingir a saturação, obtendose, assim, a da pasta de 
saturação. A condutividade elétrica (CE 1:2,5) será determinada no sobrenadante a 
partir da mistura, base peso, de uma parte de solo para duas e meia de água destilada, 
conforme metodologia proposta pela EMBRAPA (2009). O sobrenadante é obtido 
pesando amostras de 30 g de solo, o qual foi colocado em um Erlenmeyer de 125 mL, 
em seguida, foram adicionados 75 mL de água destilada, e agitados a uma rotação de 
350 rpm durante 10 minutos. Após a agitação as amostras ficarão em repouso por uma 
hora antes da medição da CE. 
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A determinação da condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes), foi estimada 
a partir de equação de regressão, desenvolvida pela metodologia do eixo principal 

reduzido, conforme Menk e Igue (1992), a partir da CE 1:2,5 versus CEes. 

A cada dez dias após o início da aplicação da água salina, forma realizadas as coletas 
de água percolada de cada tubo, e acondicionadas em garrafas plásticas e enviadas ao 
laboratório para 

determinação da condutividade elétrica e do pH da água percolada, conforme 
metodologia descrita pela EMBRAPA (2009). 

Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05 (comparação das doses de gesso) 

utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 
Resultados e Discussões 

 
Observa-se na figura 1, que as doses de esterco não apresentaram diferença 
significativa, p>0,05, enquanto as doses de gesso agrícola influenciaram 
estatisticamente, p<0,05, na condutividade elétrica do solo, onde a dose de 20 t ha-1 
(G2), apresentou valor dessa variável. 
Na figura 2, verifica-se que o pH do solo não foi influenciado, p>0,05, pela doses de 
esterco bovino, e somente o gesso agrícola influenciou estatisticamente, p<0,01, com 
valores de pH muito semelhantes, sendo que o maior valor foi na doses G0 de gesso 
agrícola. 
 
Conclusão 

 

· As doses de esterco bovino aplicadas não influenciaram nas variáveis avaliadas nesse 
trabalho. 

· O uso de gesso agrícola pode ser um mitigador do aumento da condutividade elétrica 
do solo. 

 
Referências 

 

DIAS, N. S.; DUARTE, S. N., GHEYI, H. R., MEDEIROS, J. F.; SOARES, T. M.. Manejo 
da fertirrigação e controle da salinidade do solo sob ambiente protegido, utilizando-se 
extratores de solução do solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 

Campina Grande, v.9, n.4, p.496-504, 2005 

EMBRAPA. Manual de análises químicas de solo, planta e fertilizantes. Rio de Janeiro: 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos, Brasília: Centro Nacional para Comunicação 
para Transferência de Tecnologia. 2ª edição ampliada e revisada. 2009, 370p. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 153 

 

FERREIRA, P. A., RUIZ, H. A. Transporte de solutos no solo. Viçosa – MG: UFV, 
2007.30p. (Apostila). 

MENK, J. R. F.; IGUE, T. Relacionamento de dados entre métodos analíticos: o caso da 
análise granulométrica. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.16, p.143152, 1992. 

MONTENEGRO, A. A. A.; MONTENEGRO, S. M. G. L. Olhares sobre as políticas 
públicas de recursos hídricos para o semiárido. In: Recursos hídricos em regiões 
semiáridas. GHEYI, H. R.; PAZ, V. P. S.; MEDEIROS, S. S; GALVÃO, C. O. (Eds) - 
Campina Grande, PB: Instituto Nacional do Semiárido, Cruz das Almas, BA: 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2012. 258 p.: il. 

PAULINO, J, FOLEGATTI, M.V., ZOLIN, C.A., SÁNCHEZ-ROMÁN, R.M., JOSÉ, J.V. 
Situação da agricultura irrigada no Brasil de acordo com o censo agropecuário 2006. 
Irriga, Botucatu, v. 16, n. 2, p. 163-176, abril-junho, 2011. 

SANTOS, R.V.; CAVALCANTE, L.F.; VITAL, A.F.M. Interações salinidade-fertilidade do 
solo. In: Manejo da salinidade na agricultura: estudos básicos e aplicados. Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade. Fortaleza, CE. parte II, cap 14, p. 221-
252. 2010. 

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Principal Components analysis in the software 
Assistat-Statistical Attendance. In: WORLD CONGRESS ON COMPUTERS IN 
AGRICULTURE, 7, Reno-NV-USA: American Society of Agricultural and Biological 
Engineers, 2009. 

SILVA, I. N.; FONTES, L. O.; TAVELLA, L. B.; OLIVEIRA, J. B.; OLIVEIRA, A. C. 
Qualidade de água na irrigação. ACSA - Agropecuária Científica no Semiárido, v.07, n 

03, p. 01 – 15, 2011. 

 
Anexos 

 

 

Figura 1 – Comportamento da condutividade elétrica do solo em função das doses de 

esterco bovino. 

 
 

Figura 2 – Comportamento da pH do solo em função das doses de esterco bovino. 
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TÍTULO: Resgate da biodiversidade de bucha vegetal: Coleta de germoplasma da 

agricultura familiar da microrregião definida pelo município de Macaíba - RN 

Resumo 

A bucha vegetal (Luffa spp.) é uma planta trepadeira da família cucurbitáceas originária 
da Ásia e cultivada para fins comerciais em poucos Estados do Brasil. Com potencial 
econômico e social, a bucha vegetal ainda é pouco trabalhada como cultura agrícola e 
demanda estudos sobre manejo, tratos culturais e melhoramento genético. Contudo, o 
objetivo deste trabalho foi a realização de expedições de coleta de germoplasma de 
bucha vegetal no município de Macaíba-RN, a determinação da situação do 
germoplasma e da variabilidade genética. Para tanto, as ferramentas utilizadas foram 
expedições de coleta de germoplasma nos locais de coleta, de acordo com o banco de 
informações sobre agricultores familiares obtido na Secretaria de Agricultura municipal 
e na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Ao final do trabalho, 
não foram verificados genótipos cultivados e/ou material de propagação conservado, 
por agricultores familiares do município de Macaíba-RN, para uso atual ou potencial. 
 
Palavras-chave: Luffa spp., variabilidade genética, recursos genéticos vegetais. 

TITLE: Rescue of sponge guard biodiversity: Germplasm collection from family 

agriculture in the city of Macaíba-RN 

Abstract 

The sponje gourd (Luffa spp.) is creeper plant of the Cucurbitaceae Family originating in 
Asia and cultivated for comercial purposses in a few states of Brazil. With economic and 
social potencial, the sponje gourd is still little worked out as agricultural culture and 
demands studies on management, cultural treatment and genetic improvement. Based 
on the above, the objective of this work was the realization of expeditions to collect the 
germplasm of gourd sponge in the city of Macaíba-RN, the situation’s determination of 
the germonoplasm and genetic variability. For this purpose, the tools used were 
expeditions of germplasm collection at the collection’s places, according to the 
information bank on family farmers obtained at the Municipal Secretariat of Agriculture 
and in the Technical Assistance and Rural Extension Company (EMATER). At the end 
of the work, no cultivated genotypes and/or preserved propagating material were 
observed by the family farmers in the municipality of Macaíba-RN, for current or potential 
use. 
 
Keywords: Luffa spp., genetic variability, plant genetic resource. 

Introdução 
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A bucha vegetal é uma planta trepadeira da família cucurbitáceas originária da Ásia. Em 
2006 foram produzidas 1.198 toneladas de bucha vegetal (IBGE, 2019) compreendendo 
as regiões Norte e Nordeste, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, sendo Minas 
Gerais o principal produtor de bucha do país, ao contribuir com 50% da safra. 

No Brasil, houve redução no interesse de produção da cultura devido ao surgimento de 
esponjas sintéticas derivadas do petróleo, de difícil degradação, mas o cultivo 
reconquistou importância econômica nos últimos dez anos, com a crescente 
preocupação com a sustentabilidade ambiental, pressão da população e organizações 
pela busca de práticas ecologicamente corretas, que fez com que reabrisse o mercado 
para produtos naturais e biodegradáveis. (MELO; MOREIRA, 2007; AGUIAR et al., 
2014). Outras aplicações mostram-se relacionadas à higiene geral e artesanato; na 
indústria são geralmente empregadas na fabricação de estofamento automotivo, 
dispositivos de filtragem e isolamentos acústicos e térmicos (CARVALHO, 2007; 
FERREIRA et al., 2010). 

A bucha vegetal desempenha papel socioeconômico fundamental na agricultura 
familiar, promovendo inclusão social, emprego e formando cooperativas, sendo um 
produto capaz de contribuir para a manutenção de famílias no campo em certas regiões 
do país (AGUIAR et al., 2014). Dessa forma, fibra da bucha pode potencializar o uso 
racional de recursos naturais em diferentes setores da atuação industrial do Brasil, 
beneficiando o homem do campo, a cadeia empreendedora e até polos industriais 
(BLIND, 2016). 

Em contraponto à expansão contínua da cultura, não é considerado economicamente 
importante no contexto nacional, provavelmente pela pequena quantidade informações 
estatísticas disponíveis sobre preços, produção (MELO; MOREIRA; 2007; MAROUELLI, 
2013) e recomendações técnicas para cultivo e manejo. Os tipos varietais locais são 
normalmente os utilizados em detrimento de informações científicas aprofundadas, que 

são demandadas (MEDEIROS, 2015). 

Em vista disso, poucos dos genótipos de bucha vegetal cultivados atualmente são 
provenientes de programas de melhoramento e apresentam limitações importantes para 
a comercialização, como, por exemplo, a desuniformidade dos frutos (MEDEIROS, 
2015; LIRA et al., 2012), reforçando a necessidade de desenvolvimento científico e 
tecnológico da cultura. Por ser uma espécie pouco difundida em termos de variedades 
comerciais (BLIND, 2016), mesmo sendo consenso a ocorrência de variabilidade 
genética para algumas características morfológicas os estudos com bucha vegetal são 

escassos. 

As pesquisas com caracterização de acessos de bucha mostram-se necessárias para o 
aprimoramento genético para fins de cultivo (BLIND, 2016) e fomentam as objetivando 
o melhoramento genético. Trabalhos de caracterização ainda se mostram limitados, 
quando se analisa a quantidade de acessos de bucha vegetal existentes e a 
variabilidade presente na agricultura tradicional Medeiros (2015). Além das ações de 
coleta, multiplicação e caracterização, e conservação de acessos, que são 
indispensáveis em estudos de recursos genéticos vegetais, o Conhecimento Tradicional 
Associado (CTA) ao manejo e uso e a identificação da situação do germoplasma na 

microrregião devem ser considerados. 

Conforme exposto, foi configurada a importância socioeconômica como provável fonte 
de renda complementar para manutenção da unidade agrícola familiar, bem como o 
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relevante potencial econômico dos produtos e subprodutos derivados ecologicamente 
sustentáveis e, ainda, a ausência de informações sobre recomendações técnicas de 
cultivo e de ações objetivas para o resgate e conservação de germoplasma do município 
de Macaíba RN e municípios circunvizinhos. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi a realização de expedições de coleta de 
germoplasma de bucha vegetal no município de Macaíba-RN, a determinação da 

situação do germoplasma e da variabilidade genética. 

 
Metodologia 

 
DETERMINAÇÃO DO LOCAL DE CULTIVO E CONSERVAÇÃO DE GERMOPLASMA  
 
As expedições às propriedades foram realizadas durante os meses de agosto a 
dezembro de 2018. A escolha dos locais visitados foi feita com base em informações 
adquiridas na feira livre do município de Macaíba-RN (Latitude: 05º 51' 30" S / Longitude: 
35º 21' 14" W), na Secretaria de Agricultura municipal e na Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMATER).  
 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E COLETA DE DADOS  
 
A aplicação de questionário sobre manejo, conservação de sementes (armazenamento) 
e cultivo foi feita na feira-livre de Macaíba-RN, no dia 14 de stembro de 2018, em uma 
amostra de agricultores que comercializavam produtos e subprodutos de origem 
vegetal.  
O questionário com alguns feirantes de hortifrutigranjeiros abordou os seguintes temas:  
 
1. Técnica de manejo e de conservação de sementes:  
a) Garrafa pet;  
b) Garrafa pet com produto/substancia adicionado;  
c) Garrafa de vidro;  
d) Saco Plastico;  
e) Outros. Qual?  
 
2. Forma de ocorrência da planta:  
a) Crescimento espontâneo;  
b) Em área de descarte de resíduos (lixeiro ou aterro);  
c) Após semeadura; d) Outro. Qual?  
 
3. Local de ocorrência:  
a) Área com histórico de cultivo de bucha vegetal;  
b) Área sem histórico de cultivo de bucha vegetal;  
c) Área de cultivo com outras culturas de subsistência;  
d) Área próxima de curral, estábulo ou estrutura semelhante.  
 
4. Possui sementes:  
a) Sementes com agricultores locais;  
b) Permuta ou troca de sementes com agricultores de outros municípios;  
c) Não troca sementes.  
 
5. Já perdeu sementes?  
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a) Nunca;  
b) Uma vez;  
c) Algumas vezes;  
d) Não lembro.  
 
6. Se detentor de sementes, usa variedades comerciais melhoradas?  
a) Nunca;  
b) Uma vez;  
c) Algumas vezes;  
d) Não sei.  
 
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS  
 
Para o processamento analítico e obtenção de estatísticas descritivas (média, variância 
e desvio padrão) foi utilizado o software R, versão 3.4.4. 
 
Resultados e Discussões 

 

Após a análise dos dados, surpreendentemente, os resultados resumiram a uma 
negativa generalizada para a prática do cultivo racional de bucha vegetal, pelos 
agricultores familiares do município de Macaíba – RN. A pequena quantidade de 
produtos comercializados na feira livre provém de municípios circunvizinhos e resulta 
da coleta ao acaso de buchas de plantas de crescimento espontâneo 35% e de áreas 
de descarte de resíduos 30%, (Figura 1). 

O manejo e a conservação de germoplasma de bucha vegetal são desprezados e as 
sementes são descartadas no momento do processamento básico para retirada da 
casca do fruto seco tipo cápsula. Sem sementes armazenadas, 15% dos agricultores 
relataram que obtém germoplasma anualmente em áreas de ocorrência frequente, 
sendo 40% em áreas sem histórico de cultivo, 25% em áreas de cultivo de outras 
culturas de subsistência e 20% em áreas próximas de currais ou estábulos de animais. 
Embora a maior proporção relatada (40%) tenha sido observada para áreas sem 
histórico de cultivo, o resultado pareceu incluir a proporção de 15% de germoplasma 
obtido de plantas de ocorrência frequente, sugerindo um percentual de 55% do 
germoplasma resultante do banco de sementes do solo (Figura 2). 

A falta de manejo e conservação de germoplasma de bucha vegetal diverge da realidade 
relatada sobre culturas de subsistência e demonstra a pouca importância da cultura para 
os agricultores familiares do município. Dos que afirmaram conservar sementes e grãos, 
50% o fazem em garrafas tipo PET, 5% em garrafas tipo PET contendo alguma 
substância ou produto inibidor de insetos-praga e 15% armazenam em garrafas de vidro, 
(Figura 3). 

É provável que a conservação de sementes bucha vegetal também poderia ser feita em 
garrafas tipo PET, considerando o precedente do armazenamento de outras espécies 
de cucurbitáceas por serem sementes recalcitrantes. 

De outra forma, na região Norte do Brasil, especificamente no estado do Pará, município 
de Marabá-PA, apesar da natureza extrativista de obtenção de capsulas, os frutos são 
comercializados sem casca e com algumas sementes. Cada fruto embalado é 
acompanhado de 10 a 20 sementes, caracterizando a valorização do material de 
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propagação por coletores/comerciantes e compradores (consumidores e/ou 
agricultores). Por se tratar de uma região potencialmente produtora, a racionalização da 
agricultura da bucha vegetal parece estar em processo mais avançado do que na 
maioria dos estados da região Nordeste do Brasil. 

Não considerada como uma hortaliça economicamente importante no Brasil e devido a 
reduzida quantidade de informações estatísticas sobre preços, produção (MELO; 
MOREIRA; 2007; MAROUELLI, 2013) e sobre recomendações técnicas para manejo e 
tratos culturais em condições ambientais variadas, a amostragem de um grande 
quantitativo de genótipos não era esperada; contudo, a ausência total de germoplasma 
de variedades tradicionais locais não perfazia uma das hipóteses deste trabalho. 

Contrastando com o potencial de comercialização de produtos agrícolas do município, 
inclusive de produtos e subprodutos de bucha vegetal, bem como condições ambientais 
favoráveis ao cultivo e a grande quantidade de agricultores familiares locais e de 
municípios circunvizinhos, a ausência de germoplasma motivou o desenvolvimento de 
pesquisas futuras objetivando a obtenção de especificações técnicas para o cultivo, 
informações sobre comercialização e seleção de variedades adaptadas. 

Trabalhos com recursos genéticos vegetais e com melhoramento participativo de 
genótipos de bucha vegetal (Luffa cylindrica L.) tem sido desenvolvidos em municípios 
dos estados de Pernambuco e da Bahia (FERREIRA et al., 2013) e devem ser 
motivadores para o desenvolvimento de pesquisas com a cultura no estado do Rio 
Grande do Norte. O potencial econômico da cultura, não como substitutiva das 
tradicionais de subsistência, mas como alternativa para complementação da renda 

familiar, deve ser levado em consideração para implementação de pesquisas futuras. 

 
Conclusão 

 
Não foram verificados genótipos cultivados e/ou material de propagação conservado, 
por agricultores familiares do município de Macaíba-RN, para uso atual ou potencial. 
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TÍTULO: Qualidade da água de uso agrícola e efeito da aplicação de ajuvantes 

Resumo 

 A água pode ser classificada de acordo com os teores de sais dissolvidos e recebe a 
denominação de água mole, média ou dura. Foi avaliado a qualidade da água por meio 
da análise da dureza, pH e condutividade elétrica; mapeado as áreas produtoras do Rio 
Grande do Norte através da qualidade da água para produção agrícola; avaliado o efeito 
de cinco doses crescentes de um produto contendo carbono orgânico derivado de 
ácidos flúvicos (leonadita), nitrogênio e potássio para redução da dureza da água. As 
doses seguiram a proporção de 0,50, 100, 200 e 300 mL do produto para 100L de 
água.As análises foram feitas em triplicatas e realizadas antes e após a aplicação do 
produto. Constatou-se uma grande variação entre os pHs coletados sendo em sua 
maioria na faixa entre 6,40-7,60; para os valores de condutividade elétrica a maioria das 
amostras apresentaram resultados dentro da faixa ideal; em relação a dureza da água, 
houve variação entre os poços que foram coletadas as amostras onde variaram de água 
muito branda a água muito dura; observou-se que com o aumento das doses de K-tionic 
houve um aumento nos níveis de pH, CE e nos teores de K+, Ca2+, Mg2+ e na dureza 
da água analisada; o uso de adjuvantes é necessário para a melhor eficiência dos 
defensivos a serem utilizados; o produto K-tionic, nas doses avaliadas, não foi capaz de 
reduzir os níveis de CE e pH, nem a dureza da água analisada; o aumento das doses 
proporcionou elevação dos teores K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- e HCO3-. 
 
Palavras-chave: Dureza da água; Condutividade elétrica; Irrigação. 

TITLE: Agricultural water quality and effect of application of adjuvants 

Abstract 

Water can be classified according to the dissolved salt content and is called soft, medium 
or hard water. Water quality was evaluated by hardness, pH and electrical conductivity 
analysis; mapped the producing areas of Rio Grande do Norte through water quality for 
agricultural production; The effect of five increasing doses of a product containing 
organic carbon derived from fluvic acids (leonadite), nitrogen and potassium to reduce 
water hardness was evaluated. The doses followed the ratio of 0.50, 100, 200 and 300 
mL of the product to 100L of water. The analyzes were done in triplicate and performed 
before and after the application of the product. It was found a great variation between 
the collected pHs being mostly in the range between 6.40-7.60; for the electrical 
conductivity values most samples presented results within the ideal range; Regarding 
the hardness of the water, there was variation between the wells that were collected from 
the samples where they varied from very soft water to very hard water; It was observed 
that with increasing K-thionic doses there was an increase in pH, EC and K +, Ca2 +, 
Mg2 + levels and hardness of the analyzed water; the use of adjuvants is necessary for 
the best efficiency of the pesticides to be used; K-thionic product, at the evaluated doses, 
was not able to reduce the CE and pH levels, nor the hardness of the analyzed water; 
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The increase in doses resulted in an increase in K +, Ca2 +, Mg2 +, Na +, Cl- and HCO3-
. 
 
Keywords: Water hardness; Electric conductivity; Irrigation. 

Introdução 

  Na agricultura, a água utilizada para a preparação da calda de pulverização, que será 
utilizada na aplicação de defensivos, pode não preservar a integridade destes produtos, 
em decorrência de inadequação das características físico-químicas da água, o que 
diminui a atividade dos princípios ativos. 
  A verificação da qualidade da água quanto à sua “dureza” e seu pH (potencial 
hidrogeniônico) é de fundamental importância, pois influenciam na qualidade química 
da água. A água pode ser classificada de acordo com os teores de sais (carbonatos, 
cloretos, sulfatos e de nitratos e cálcio e magnésio) dissolvidos e recebe a denominação 
de água mole, média ou dura. A dureza total está relacionada, portanto, à avaliação e 
determinação de todos esses sais dissolvidos. Entretanto, quando da determinação da 
dureza da água, quase sempre se refere, apenas, ao teor de cálcio presente na água, 
na forma de carbonato de cálcio (CaCO3), o que denomina a dureza cálcica, e recebe 
a classificação de muito branda, branda, semidura, dura e muito dura. No que refere à 
qualidade da água, a “dureza”, definida como a concentração de íons alcalino-terrosos 
presentes na água, expressa na forma de CaCO3 (ppm), representados geralmente 
pelos íons Ca+2 e Mg+2 originados de carbonatos, bicarbonatos, cloretos e sulfatos, é 
uma propriedade capaz de interferir negativamente nas caldas de produtos 
fitossanitários. 
  A dureza da água pode afetar negativamente a qualidade da calda dos agrotóxicos, 
pois, em suas formulações, esses produtos apresentam adjuvantes como óleos ou pós, 
responsáveis por sua emulsificação ou dispersão na água, respectivamente, os quais 
são bastante influenciados pela dureza da água. O pH da calda é que, via de regra, 
estáassociado à incompatibilidade entre produtos. 
  Os adjuvantes têm o papel de atuar no equilíbrio de cargas que envolvem o(s) 
ingrediente(s) ativo(s) presente(s) no produto formulado, equilíbrio que poderá ser 
alterado pelo tipo de água, notadamente a que apresente elevados teores de sais. 
Alterações nesse equilíbrio poderão resultar em floculação ou precipitação dos 
componentes da formulação do agrotóxico, o que poderá causar redução na eficácia do 
produto e a obstrução de filtros e pontas de pulverização. No Brasil, de modo geral, as 
águas coletadas em açudes e rios e utilizadas pelos produtores para a preparação das 
caldas dos defensivos agrícolas são classificadas como brandas ou muito brandas. 
Entretanto, águas oriundas de poços artesianos são, em geral, classificadas como 
duras, ou seja, são ricas em minerais dissolvidos na água, devido à rocha matriz que 
originou o solo da localidade onde o poço foi perfurado. De posse dos laudos de análises 
da água, uma vez constatada a dureza da água, recomenda-se adicionar à água 
substâncias adjuvantes que apresentem características tamponante e sequestrante 
(quelatizante) de cátions. Os agrotóxicos, em geral, são depositados sobre a superfície 
de partes vegetais, como ramos, folhas e frutos. Alguns devem permanecer sobre essas 
superfícies, e outros devem ser absorvidos, para exercerem seu efeito no interior dos 
tecidos vegetais (KISSMANN, 1997). 
  Os adjuvantes são substâncias ou compostos sem propriedade fitossanitária, que são 
adicionados (exceto a água) numa preparação agrícola, para aumentar a eficiência ou 
modificar determinadas propriedades da solução, visando facilitar a aplicação ou 
minimizar possíveis problemas.Significa um ingrediente que melhora as propriedades 
físicas de uma mistura. Estes adjuvantes podem desempenhar várias funçõesdistintas 
(KISSMANN, 1997).Segundo Vargas e Roman (2006), os adjuvantes são divididos em 
dois grupos: os modificadores das propriedades de superfície dos líquidos (surfatantes, 
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espalhante, umectante, detergentes, dispersantes e aderentes, entre outros) e os 
aditivos (óleo mineral ou vegetal, sulfato de amônio e uréia, entre outros) que afetam a 
absorção devido à sua ação direta sobre a cutícula. 
 
Metodologia 

 
  Foram coletadas amostras de águas de diversas áreas de produção agrícola do Rio 
Grande do Norte (Tabela 1). Essas águas foram coletadas em empresas agrícolas de 
grande, médio e pequeno porte. Com base na importância de se conhecer a qualidade 
da água para fins agrícolas, faz-se necessário um mapeamento para análise e auxílio 
na compreensão dos resultados a serem obtidos para maximização da eficiência de 
utilização dessas águas. As amostras de água foram analisadas no Laboratório de 
Análise de Solo Água e Planta - LASAP da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 
UFERSA de acordo com metodologia descrita por Richard (1954). Em seguida a esse 
levantamento, foi avaliado o efeito do adjuvante K-tionic, mais a testemunha (água 
pura). 
  O produto testado foi o K-tionic, produto com ingrediente ativo a base de carbono 
orgânico derivado de ácidos fúlvicos (leonadita), nitrogênio e potássio, que vem sendo 
utilizado na fertirrigação para melhorar a absorção de nutrientes do solo. Foram 
avaliadas doses crescentes (0, 50, 100, 200, 300 mL L-1) do K-tionic por volume de 
água proveniente dos campos de produção para verificar se há redução da dureza e CE 
o que aumentará a eficiência de pulverização de defensivos agrícolas. 
  Quanto às propriedades físico-químicas das soluções: viscosidade, dureza, 
condutividade elétrica e pH.Todos os ensaios foram realizados em condições de 
laboratório e conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, com 10 
tratamentos e quatro repetições. O produto utilizado, o princípio ativo do adjuvante, bem 
como as doses utilizadas nos ensaios foram aquelas comumente utilizadas em campo 
e que foram pesquisadas por meio de aplicação prévia de questionário aos agricultores. 
Para as análises de: pH - método potenciométrico, CE – condutivímetro de eletrodo, 
Ca2+, Mg2+e dureza total – ensaio titulométrico com EDTA; Cl- - ensaio titulométrico 
nitrato-mercúrio, CO32-, HCO- -titulação potenciométrica. As análises foram feitas em 
triplicatas e realizadas antes e após a aplicação do produto. Todas as análises estão de 
acordo com Richard (1954). Na terceira etapa deste projeto, de acordo com metodologia 
acima descrita, Os dados coletados serão tabulados em planilhas do Microsoft Excel®, 
e as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Assistat v.7.6 beta. 
Será aplicado também um teste de correlação de Pearson para verificar o grau de 
correlação entre a variáveis, e um agrupamento afim de observar como os poços se 
comportavam em relação as 11 variáveis analisadas. Para a segunda fase do 
experimento, os dados serão submetidos obtidos foram plotados em gráficos de 
regressão constituídos por fórmulas matemáticas, que mostram o incremento dos dados 
com as doses aplicadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
  Observando os resultados foi constatado uma grande variação entre os pHs coletados 
sendo em sua maioria pHsna faixa entre 6,40 a 7,60, no caso de grupamentos ácidos 
como o 2,4-D e glifosato deve-se fazer o ajuste do pH com a utilização de adjuvantes 
redutores (WANAMARTA; PENNER, 1989), Kissmann (1997) constatou que a água 
com pH alcalino afeta negativamente a meia vida de alguns herbicidas através da 
degradação por hidrólise alcalina, para o herbicida setoxydim, Rheinheimer (2000) 
observou que o baixo pH da calda facilita a absorção da molécula nas plantas. No caso 
do fungicida Captan a meia vida é alterada de forma significativa, Segundo Kissmann 
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(1998) quando aplicado em água com pH 9, o tempo de ação fica em torno de 12 
minutos, quando reduzido para 5, o tempo de ação passa a 37 horas. Souza & Velloso 
(1996), afirmaram que o pH da água na faixa de 4,0 a 4,5 aumenta a absorção foliar de 
herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, constatando com os nossos dados, 
obervamos que as amostras próprias para a preparação de caldas são do poço 
localizado no município de Ceará Mirim, com valores de 3,9 e 4,3. 
  Para os valores de condutividade elétrica a maioria das amostras apresentaram 
resultados dentro da faixa ideal, entretanto as amostras advindas das propriedades 
Mata fresca em Aracati-CE (5,70), Pau Branco (4,54 e 3,55) em Mossoró-RN, da 
propriedade Fazenda Cantos (5,12), em Afonso Bezerra - RN. Os altos valores de 
condutividade elétrica representam uma grande quantidade de íons, que podem diminuir 
a eficiência biológica de defensivos (CARLSON & BURNSIDE, 1984). 
  Quanto a classificação em relação a dureza da água, houve variação entre os poços 
que foram coletadas as amostras onde variaram de água muito branda a água muito 
dura, a dureza influencia na calda de pulverização através da suspenção de carbonatos 
e bicarbonatos na forma de cátions, onde os mesmos são capazes de reagir com os 
íons presentes nas moléculas dos defensivos podendo reduzir a eficiência tornando 
compostos insolúveis (KISSMAN 1997), e também a alta quantidade de íons suspensos 
podem flocular e entupir os bicos de pulverização, causando ineficácia da aplicação 
(FARIAS et al. 2013). Dentre os valores obtidos, as amostras que se encontram dentro 
do padrão aceitável para a preparação das caldas, são as análises advindas de Ceará-
Mirim e da propriedade Nova Vida, no município de Apodi, que apresentaram valores 
abaixo de 142 Mg/L. 
  Como esperado a matriz de correlação apresentou correlação forte e positiva entre as 
variáveis CE e cátions (0,94) e CE e ânions (0,98), mostrando interdependência entre 
essas variáveis, porém não encontramos correlação forte para explicar a correlação 
entre essas variáveis e o pH. De acordo com Van Iersel (1999), essa correlação fraca 
(0,45), entre CE e pH é esperada, devido à acidez provocada pela adição dos 
fertilizantes que podem ter afetados os lençóis pela lixiviação nas áreas. A análise de 
agrupamento mostrou dois grupos mais distintos onde as variáveis CE, NA, CL e 
Cátions corresponderam por 76,7% da variação total dos dados obtidos. Observa-se 
que com o aumento das doses de K-tionic houve um aumento nos níveis de pH, CE e 
nos teores de K+, Ca2+, Mg2+ e, consequentemente na dureza da água analisada 
(Figura 2). 
  A adição do produto a água proporcionou uma reação química que resultou na 
disponibilização de elementos, verificando-se incremento na ordem de 7,7 e 2,0 
mmolcL-1 nos teores de cátions e ânions, respectivamente. A maior elevação foi 
detectada para os teores de cátions, os quais passaram de 13,7 mmolcL-1 na água 
pura, para 21,4 mmolcL-1 na solução com a dose de 300 mL L-1 do protudo K-tionic, 
sendo o K+ o principal responsável por esse incremento. E os teores de ânions 
passaram de 20,0 mmolcL-1 na água pura, para 22,0 mmolcL-1 na solução com a dose 
de 300 mL L-1 do protudo K-tionic, sendo este fato atribuído, principalmente, a elevação 
nos teores de HCO3-. 
  Levando-se em consideração a própria natureza do produto, por ser orgânico, em sua 
constituição intrínseca possui uma gama de estruturas químicas moleculares imensas 
de ácidos fúlvico, húmico e humina, os quais quando entram em contato com a água se 
dissociam e liberam os nutrientes, promovendo assim, o aumento da condutividade 
elétrica e do pH em solução. 
  Entretanto, destaque deve ser dado a água analisada, pois a mesma não apresentava 
originalmente dureza elevada, apenas 212,2 mg L-1, o que pode ter inibido o poder do 
produto em reduzir os teores de cálcio e magnésio em solução. Provavelmente se o 
produto for adicionado em águas com durezas mais elevadas, a força iônica da água 
muito dura, ou seja, a elevada concentração dos íons cálcio e magnésio, induziriam a 
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adsorção dos cátions nas cargas negativas dos ácidos orgânicos, diminuindo assim a 
dureza da água. 
 
Conclusão 

 
De todos os poços analizados, os únicos adequados para a preparação de caldas de 
pulverização são as dos poços de Ceará Mirim-RN;  
O uso de adjuvantes é necessário para a melhor eficiência dos defensivos a serem 
utilizados;  
O produto K-tionic, nas doses avaliadas, não foi capaz de reduzir os níveisde CE e pH, 
nem a dureza da água analisada;  
O aumento das doses proporcionou elevação dos teores de K+,Ca2+,Mg2+, Na+, Cl- e 
HCO3-. 
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Níveis de pH, CE, e teores de potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+) e dureza 

da água em função de doses do produto K-tionic. 
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TÍTULO: Efeito da fração de lixiviação na morfologia do sorgo irrigado com água salina 

e submetido a adubação orgânica 

Resumo 

 

O presente trabalho descreve uma pesquisa experimental realizada na casa de 
vegetação, localizada na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, no município de Macaíba – RN. A pesquisa teve como objetivo principal avaliar 
o desempenho no sorgo cv. BRS Ponta Negra, através das aplicações de frações de 
lixiviação e adubação com esterco bovino, pelo fato da alta salinidade no solo, dessa 
forma a análise realizada com a finalidade de reduzir os efeitos da salinidade de água 
de irrigação. Aos sessenta dias após a semeadura, foi realizado a coleta do 
experimento, sendo estimada a área foliar das plantas, bem como o peso fresco dos 
limbos foliares, colmos + bainhas e sistema radicular. Portanto, contatou-se que, as 
variáveis analisadas não foram influenciadas pelos tratamentos aplicados. 

 
 

Palavras-chave: Sorgo; salinidade no solo; esterco bovino. 

TITLE: Effect of leaching fraction on the morphology of sorghum irrigated with saline 

water and submitted to organic fertilization. 

Abstract 

The present work describes an experimental research carried out in the greenhouse, 
located at the Jundiaí Agricultural School - Specialized Academic Unit in Agrarian 
Sciences, belonging to the Federal University of Rio Grande do Norte, in Macaíba - RN. 
The main objective of the research was to evaluate the performance in sorghum cv. BRS 
Ponta Negra, through the application of leaching fractions and fertilization with cattle 
manure, due to the high salinity in the soil, thus the analysis performed with the purpose 
of reducing the effects of salinity of irrigation water. Sixty days after sowing, the 
experiment was collected and the leaf area of the plants was estimated, as well as the 
fresh weight of the leaf limbs, stems + sheaths and root system. Therefore, it was found 
that the analyzed variables were not influenced by the applied treatments. 
 

Keywords: Sorghum; salinity in the sol; bovine manure. 

Introdução 

A agricultura em várias partes do mundo está enfrentando um problema com a falta de 
recursos hídricos adequados, forçando muitos agricultores a utilizarem água com 
qualidade inferior (concentração de sais relativamente alta) para a irrigação das culturas, 
sendo necessário à avaliação da qualidade e o manejo rigoroso para sua utilização 
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(GOMES et al., 2015). O efeito da salinização sobre as plantas pode ser causado pela 
dificuldade de absorção de água e toxicidade de íons específicos reduzindo o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas (RIVERO et al., 2014). 
As práticas de manejo com a utilização de águas salinas são as mais variadas possíveis, 
porém, são onerosas para o produtor rural, que por sua vez, limita-se a utilizar somente 
água de boa qualidade visando que a sua rentabilidade na exploração agrícola não se 
torne ínfima, por usar águas de qualidade inferior. No entanto, com o passar dos anos, 
várias alternativas de cunho econômico menor vêm sendo testadas, para minimizar os 
efeitos dos sais no crescimento e desenvolvimento das culturas, tais como a utilização 
de adubos orgânicos (FALLAHI et al., 2015; YARAMI; SEPASKHAH, 2015). 
A aplicação do esterco bovino como forma de mitigar os efeitos da salinidade sobre 
plantas (YIP; ELIMELECH, 2013; OUNI et al., 2014) constitui uma estratégia de 
aumentar a disponibilidade de nutrientes às plantas e estimular o seu desenvolvimento 
(ÇIMRIN et al., 2010; RADY, 2012).Entretanto, o uso do esterco bovino está diretamente 
relacionado com o aumento da condutividade elétrica do solo e, consequente, ao 
aumento da salinidade do solo (SOUSA et al., 2018) podendo causar vários efeitos 
nocivos as plantas. Uma prática de manejo bastante utilizada em áreas que utilizam 
água de qualidade inferior é a fração de lixiviação ("Leaching Fraction") que é uma 
quantidade extra de água, relativa à aquela que é aplicada e penetra no solo, 
acarretando lixiviação dos sais A necessidade (requerimento) de lixiviação (NL) é a 
fração mínima da quantidade total de água aplicada que deve passar através da zona 
radicular, para prevenir a redução no rendimento da cultura e com isso carrear o 
excesso de sais da zona do sistema radicular da cultura. (CARVALHO et al., 2012). 
A cultivar BRS Ponta Negra foi desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, a partir da 
seleção em gerações segregantes de cruzamento, visando tolerância à toxicidade de 
alumínio e a seca, razões para sua inclusão nos ensaios para o Nordeste. Em 
experimento realizado nas cidades de Apodi, Cruzeta e Pedro Avelino, no Rio Grande 
do Norte, com várias variedades e híbridos oriundos de empresas públicas, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA), e da iniciativa privada, verificaram que a cultivar BRS Ponta Negra 
apresentou um melhor desempenho em relação às outras cultivares, por apresentar 
menor porte, maior precocidade e boa proporção de panículas na massa total. 
Resultados encontrados em outro município potiguar mostraram que o rendimento de 
massa verde e seca, foi de 55,26 e 37,10 t ha-1, respectivamente, do cultivar BRS Ponta 
Negra (SANTOS et al., 2007). 
Portanto, o uso de água má qualidade torna-se eminente por parte do agricultor potiguar, 
principalmente, aqueles situados na porção semiárida do Estado. Assim, faz-se 
necessário estudos que comprovem a viabilidade da utilização do esterco bovino como 
forma de minimizar os efeitos deletérios da salinidade sobre o sorgo. O uso da fração 
de lixiviação demanda uma enorme quantidade de água, o que torna limitante as 
condições reinantes no semiárido pois a baixa disponibilidade deste bem é fator 
preponderante para o 
 

Metodologia 

 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, localizada na Escola Agrícola de 
Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba – RN. 
Foi utilizado o sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo 
em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - 
EMPARN, é classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
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produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 
Avaliamos quatro doses de esterco bovino 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e três frações de 
lixiviação 0%, 50% e 100% da lâmina liquida necessária para a irrigação. As plantas de 
sorgo cv. BRS Ponta Negra foi irrigadas com água salina com uma condutividade 
elétrica igual a 2 dS m-1. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 3, que totalizou 12 
tratamentos. 
utilizamos no preparo da solução salina, os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O 
dissolvidos em água de açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à relação entre 
a condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) e sua concentração (mmolc L-1 = 
CE x 10), extraída de Rhoades et al (1992). 
A fração de lixiviação foi calculada segundo a equação: 
NL = CEa /(5*CEes – CEa) 
Em que: 
NL= necessidade de lixiviação mínima que se necessita para controlar os sais dentro 
do limite de tolerância das culturas, empregando-se métodos comuns de 
irrigação por superfície. 
CEa = salinidade da água de irrigação, em dS m-1 
CEes = salinidade do extrato de saturação do solo, em dS m-1, que representa a 
salinidade tolerável por determinada cultura 
Na instalação do experimento, aproximadamente 10 kg de solo arenoso que colocamos 
em vasos plásticos perfurados na face inferior. Antes, porém, foi colocada uma camada 
de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura ocorreu colocando-se dez 
sementes de sorgo em cada vaso. A aplicação da adubação química foi de ureia (0,94 
g vaso-1), cloreto de potássio (0,49 g vaso-1) e superfosfato simples (1,96 g vaso-1), 
seguindo a recomendação para a cultura (LIMA et al., 2010). 

Foi realizado o monitoramento diário do ensaio para evitar o ataque de pragas e 
infestação de doenças. 
Realizamos medições de altura da planta, utilizando-se de uma trena, medindo-se da 
superfície do solo até a inserção da folha mais nova; e, diâmetro do colmo + bainhas 
com um paquímetro digital Insize, a uma altura de 10 cm a partir da superfície do solo, 
a intervalos de dez dias após a semeadura. 
Nos sessenta dias após a semeadura, ocorreu a realização da coleta do experimento, 
sendo estimada a área foliar das plantas, bem como o peso fresco dos limbos foliares, 
colmos + bainhas e sistema radicular. O material coletado (colmos + bainhas, limbos 
foliares e sistema radicular), após pesagem foi acondicionado em sacos de papel e 
levados a estufa com circulação forçada, a 65 ºC, por um período de sete dias, para 
obtenção da matéria seca do material. 
Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05 (comparação das doses de esterco 
bovino) utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 
Além da metodologia científica do projeto, ocorreram discussões diárias junto ao 
orientador para evidenciar as dificuldades e conquistas do projeto. 

  

 

Resultados e Discussões 
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Verifica-se que o diâmetro do colmo aumentou com o incremento das doses de esterco 
bovino, Figura 1A, entretanto, ao se aplicar as frações de lixiviação houve uma pequena 

redução dessa variável, Figura 1B. 

Observa-se que a altura das plantas (Figura 2A), a área foliar total (Figura 2B) e a 
matéria seca total (Figura 2C) não apresentaram diferenças estatísticas, p>0,05, tanto 
para o esterco quanto para a fração de lixiviação aplicadas. Possivelmente, devido, a 
lavagem do solo ter sido muito alta com as lâminas de irrigação aplicadas bem com da 
adoção do turno de rega muito grande, proporcionando uma lavagem excessiva dos 
sais e, consequentemente, dos nutrientes do solo 

 

Conclusão 

 

  As variáveis analisadas não foram influenciadas pelos tratamento aplicados. 

O uso de uma grande lâmina de irrigação pode ter ocasionado tanto a lavagem dos 
solos quanto dos nutrientes do solo 
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TÍTULO: Caracterização físico-químca de manga em calda utilizando a variedade 

Tommy Atkins 

Resumo 

Uma das mais importantes frutas tropicais é a manga (Mangifera indica), bastante 
apreciada por seu aroma, sabor exótico e coloração bem atraente. Pelo fato do seu 
consumo se dar principalmente forma in natura, e não haver disponibilidade do produto 
na forma de conserva, objetivou-se nessa pesquisa, a elaboração e caracterização da 
manga em calda. A formulação da calda foi constituída de água potável (1L), sacarose 
(açúcar cristal – 500 g), e ácido cítrico (1,25 g) e foi submetida às análises físico-
químicas (sólidos solúveis totais, açúcares redutores e não redutores, acidez, relação 
sólidos solúveis/acidez, pH). A densidade da calda do produto elaborado encontrou-se 
em conformidade com a legislação que determina o teor de 14 a 40 °Brix para manga 
em calda, e as demais análises ficaram de acordo com a lituratura. De modo geral, o 
processo de elaboração da manga em calda conservou os componentes próprios da 
fruta, com exceção da quantidade de açúcares presentes que aumentou. A formulação 
utilizada possuiu qualidade físico-química satisfatória afirmando seu potencial como 
uma alternativa para aproveitar o excedente de produção e agregar valor ao produto. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: tecnologia agroindustrial, fruta em calda, análise fís 

TITLE: Elaboration of the mango in syrup 

Abstract 

One of the most important tropical fruits is mango (Mangifera indica), much appreciated 
for its aroma, exotic flavor and attractive coloration. Due to the fact that its consumption 
mainly occurs in natura form, and there is no availability of the product in canned form, 
this research objective was the elaboration and characterization of the mango in syrup. 
The formulation was composed of potable water (1L), sucrose (crystalline sugar - 500 g) 
and citric acid (1.25 g) and submitted to physicochemical analyzes (total soluble solids, 
reducing and non - reducing sugars, acidity, soluble solids / acidity ratio, pH). The density 
of the syrup of the processed product was in accordance with the legislation that 
determines the content of 14 to 40 ° Brix for mango in syrup, and the other analyzes 
were in agreement with the liturature. In general, the process of making the mango in 
syrup preserved the proper components of the fruit, except for the amount of sugars 
present that increased. The formulation used had satisfactory physical-chemical quality, 
affirming its potential as an alternative to take advantage of the surplus of production and 
to add value to the product. 
 
Keywords: Keywords: agroindustrial technology, fruit in syrup, physical-chemical 

Introdução 

O Brasil apresenta grande diversidade de espécies frutíferas, consequência da sua 
grande extensão territorial, posição geográfica e das condições edafoclimáticas (IBRAF, 
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2014). De todo território nacional, o Nordeste destaca-se por produzir grande variedade 
de frutos tropicais, subtropicais, em decorrência do clima seco e do alto nível de 
exposição solar, permitindo uma boa produtividade (IBRAF, 2014). A variedade Tommy 
Atkins possui maior participação no mercado mundial, devido, principalmente, à 
coloração intensa, ao bom rendimento e à resistência ao transporte em longas 
distâncias (NEVES, 2009). Em virtude da manga ser uma fruta sazonal e possuir grande 
produtividade no período de safra, faz-se necessário, tanto no aspecto nutricional 
quanto econômico, incentivar o aproveitamento da fruta, de maneira que suas 
características sejam preservadas ao máximo. Na época de entressafra, a 
disponibilidade da manga para os consumidores e indústria de alimentos é válida por 
ser fonte de nutrientes e possuir sabor e coloração atraentes, destacando-se entre uma 
das frutas tropicais mais importantes (BRANDÃO et al., 2003). Na sua forma de 
comercialização predomina o fruto in natura, embora possa ser transformada em 
diferentes produtos tais como sucos, doces, néctares, geleias, sorvetes (OLIVEIRA et 
al., 2010). Segundo Souza Neto et al. (2006) a industrialização é uma forma indicada 
para o aproveitamento racional da manga e para a redução de perdas pós-colheita, 
permitindo, assim, melhor aproveitamento da produção e agregação de valor ao produto 
final. Desta forma com esta pesquisa os alunos e professores irão aplicar os 
conhecimentos das disciplinas: Gestão agroindustrial e Empreendedorismo. A fruta em 
calda é considerada mundialmente como um produto de primeira linha das indústrias de 
conservas de frutas e tem ampla aceitação pelos consumidores (SABEDOTD, 2010). 
Nesta etapa do trabalho, serão aplicadas técnicas utilizadas na disciplina de 
Processamento de Frutas e Hortaliças do curso técnico em Agroindústria, fortalecendo 
o ensino-aprendizagem dos alunos que irão desenvolver a pesquisa .De acordo com a 
legislação brasileira, a fruta em calda é definida como o produto obtido de frutas inteiras 
ou em pedaços, com ou sem sementes ou caroços, com ou sem casca, e submetidas a 
cozimento incipiente, envasadas em lata ou vidro, praticamente cruas e cobertas com 
calda de açúcar. Depois de fechado em recipientes, o produto é submetido a um 
tratamento térmico adequado (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1979). 
Apesar de ser um produto de fácil elaboração, a manga em calda não é comercializada 
a nível industrial. Com isso, a industrialização da mesma torna-se uma alternativa viável 
de aproveitamento podendo ser utilizada tanto para consumo imediato ou na elaboração 
de sobremesas. Objetivou-se nessa pesquisa a elaboração e avalição física da manga 
em calda. 
 
Metodologia 

 
A formulação da calda foi constituída de água potável (1L) , sacarose (açúcar cristal – 
500 g), e ácido cítrico (1,25 g). As frutas utilizadas no processamento foram adquiridas 
das mangueiras disponíveis na Escola Agrícola de Jundiaí do Município de Macaíba – 
RN, transportadas até a área de recepção do setor agroindustrial de frutas e hortaliças 
da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN, selecionadas com grau de maturação 
regularmente uniforme, em bom estado de sanidade e livres de avarias. As mangas 
foram lavadas com água corrente para remoção das sujidades aderidas a sua superfície, 
seguida da sanitização, mantendo por um período de 15 minutos em uma solução de 
hipoclorito de sódio, na concentração de 200 ppm (0,02%) de cloro ativo, para redução 
da carga microbiana, em seguida retirou-se o excesso de cloro das frutas, enxaguando-
as em água corrente. O descascamento e descaroçamento realizados manualmente 
com a utilização de facas de aço inoxidável, em seguida feitos os cortes em pedaços 
irregulares.O branqueamento feito pela aplicação de vapor diretamente sobre a matéria-
prima, a uma temperatura próxima de 100 °C durante 2 minutos, posteriormente 
realizará o resfriamento em câmara fria, para dar firmeza e interromper o aquecimento. 
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O preparo da calda realizou-se separadamente em tacho de inox sob agitação e as 
impurezas coaguladas removidas por escumação. A calda foi previamente aquecida por 
um período mínimo de 5 minutos em ebulição para eliminar os resíduos de anidrido 
sulfuroso (SO2), provenientes do açúcar, que poderiam formar gás sulfídrico em contato 
com metais (ex. latas e tampas dos vidros), acelerando a corrosão, em seguida filtrada 
para eliminar impurezas contidas no açúcar (TORREZAN, 2000). Com os vidros e as 
tampas esterilizados, o envase foi realizado manualmente, os pedaços de manga 
colocados no vidro, com a adição do xarope logo em seguida, controlando a 
temperatura, em torno de 75 °C, deixando um espaço livre equivalente a 10 % do volume 
da embalagem, a fim de evitar deformação por dilatação durante o aquecimento. Após 
o envase, faz-se a exaustão, os vidros foram submetidos a banho-maria por 5 minutos, 
encaixando as tampas sobre os potes, sem rosquear para permitir a saída do ar quente. 
A água do recipiente alcançava ¾ da altura do vidro e, sob o fundo, utiliza-se uma 
proteção, para evitar a quebra das embalagens durante essa operação. A recravação é 
a junção da tampa ao corpo do vidro, aperta-se bem a rosca das tampas formando um 
fechamento hermético. No tratamento térmico deixou-se os vidros totalmente 
submersos no “banho-maria” durante 15 minutos. O resfriamento ocorreu 
imediatamente após o tratamento térmico, fazendo circular água fria no recipiente em 
que os frascos foram submetidos ao tratamento, até que os potes atingirem temperatura 
externa na faixa de 25 a 38 °C. As análises realizadas na manga em calda foram: 
Determinação de Açúcares Redutores A determinação dos açúcares redutores, 
realizada pelo método de Lane-Eynon. Pesa-se 5g da amostra, acrescenta 50 mL de 
água destilada, 10 mL da solução de ferrocianeto de potássio 15 % e 10 mL de sulfato 
de zinco 30 % e promove-se a agitação e deixa em repouso por 15 minutos. Após a 
separação das fases, realiza-se a filtração. Transfere-se para um erlenmeyer de 125 
mL, 10 mL da solução de Fehling A, 10 mL de Fehling B e 40 mL de água destilada, a 
mistura é submetida a aquecimento até atingir o ponto de ebulição. E titula-se com a 
amostra até a viragem com coloração azul para vermelho tijolo. O volume gasto é 
anotado e calculado a quantidade de açúcares redutores pela seguinte equação: 
Glicídios redutores em Glicose (%) = (100 x 250 x T) / (V x P) Onde: T = Título da solução 
de Fehling em açúcar redutor (0,05) V = Volume da amostra gasto na titulação em mL 
P = Peso da amostra em gramas Determinação de Açúcares Não Redutores Para a 
determinação de açúcares não redutores, transfere-se 50 mL do filtrado para balão 
volumétrico de 100 mL, acrescenta 2 mL de HCl concentrado e leva para o banho-maria 
a 60 ºC por 30 min, espera a mistura esfriar e neutraliza-se com solução de NaOH 40 
% até pH ≥ 6 e completa o volume com água destilada. Titula com a amostra (a mesma 
utilizada para açúcares redutores) e o cálculo é realizado aplicando a equação: Glicídios 
totais em glicose (%) = (100 x 500 x T) /( V x P) Onde: T = Título da solução de Fehling 
em açúcar redutor (0,05) V = Volume da amostra gasto na titulação em mL P = Peso da 
amostra em gramas Açúcares não Redutores: % de Açúcares não redutores = (% 
glicídios totais - % glicídios redutores) x 0,95 Determinação dos Sólidos Solúveis Os 
teores de sólidos solúveis totais (SST) foram determinados por refratometria, à 
temperatura ambiente, utilizando-se um refratômetro portátil, marca Instrutherm, modelo 
RT-60ACT. Com o refratômetro ajustado, transfere-se de 3 a 4 gotas da amostra 
homogeneizada para o seu prisma. Após um minuto, realiza-se a leitura diretamente na 
escala de graus Brix (IAL, 2008). Determinação de Acidez Total Titulável em ácido cítrico 
Para a análise de acidez, pesa-se 5g da amostra homogeneizada em Erlenmeyer, faz-
se a diluição com aproximadamente 50 mL de água destilada e adiciona 0,3 mL de 
solução de fenolftaleína. A Titulação é realizada com solução de hidróxido de sódio 0,1 
M sob agitação constante, até atingir coloração rósea persistente por 30 segundos (IAL, 
2008). Relação SST/ATT A relação entre os sólidos solúveis totais/acidez total titulável 
(SST/ATT) foi obtida pela razão das medidas (IAL, 2008). Determinação do pH A 
mensuração foi realizada utilizando um pHmetro. Após a diluição das amostras, na 
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proporção de 1:10 (p/v), em água destilada, realiza-se a imersão do eletrôdo na solução 
e aguarda a leitura do equipamento (IAL, 2008). 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos para as análises físicas da manga em calda elaborada foram: 
Sólidos Solúveis Totais - SST (°Brix) = 27 Açúcares Redutores (% em glicose) = 25 
Açúcares Não Redutores (% em glicose) = 20 Acidez - ATT (g de ácido cítrico/100g) = 
0,68 Relação SST/ATT = 39,7 pH = 4,8 A Comissão Nacional de Normas e Padrões 
para Alimentos (CNNPA) determina por meio da Resolução nº 12, de 24 de julho de 
1978, que a densidade da calda medida em °Brix para fruta em conserva seja entre 14 
e 40° (BRASIL, 1978). O resultado obtido para este estudo está adequado aos padrões 
da legislação vigente. Diante da necessidade de um maior aproveitamento dos frutos in 
natura, a Revista Brasileira de Alimentos e Nutrição, desenvolveu um projeto com 
morangos em calda em diferentes concentrações de açúcar (40, 50 e 60°Brix), ficando 
apenas um dentro da norma estabelecida pela Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos (CNNPA), a manga em calda segue todos os padrões exigidos. 
(MIRANDA, 2012). Os resultados das características físicas analisadas foram 
semelhantes aos encontrados por Sousa, 2014 que estudou a elaboração da manga em 
calda com variedade Tommy Atkins, nesta pesquisa utilizou-se a variedade manguita. 
Observando o resultado do pH e da ATT, a relação pH/acidez mostra-se coerente, 
quanto maior o pH, menor a acidez obtida para a manga em calda. O valor do pH tem 
influência sobre a vida de prateleira dos alimentos, impedindo a multiplicação de 
microrganismos e reduzindo o escurecimento enzimático. (CARDOSO, et al., 2010). 
 
Conclusão 

 
Os resultados das análises foram satisfatórios com o que foi encontrado no estudo de 
SOUSA, 2014. Desta forma, o processamento de manga em calda é uma alternativa 
para difundir o produto na forma de conserva, visto que o produto manteve as 
características da matéria-prima, e possuí potencial para o aproveitamento do 
excedente de produção do fruto, agregando valor ao produto final. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DE ENERGIA DE MADEIRAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS 

IMPLANTADAS NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade e a produção de energia das madeiras 
de três espécies florestais, sendo estas Acacia mangium, Azadirachta indica e Mimosa 
caesalpiniaefolia, implantadas no estado do Rio Grande do Norte, sob a influência de 
dois método de cultivo. O estudo foi realizado na Área de Experimentação Florestal da 
Escola Agrícola de Jundiaí, localizada no município de Macaíba, RN. Foram utilizados 
dois sistemas de manejo de solos, um considerado mais intensivo e outro menos 
intensivo, com quatro repetições para cada uma das três espécies em estudo. Foram 
selecionadas, aos cinco anos de idade, oito árvores por espécie, sendo quatro árvores 
em cada método de cultivo, totalizando vinte e quatro árvores amostradas para 
determinação das características tecnológicas e produção de energia da madeira. As 
madeiras foram amostradas ao longo do tronco por meio da retirada de discos a 0% 
(0,30 m do solo), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial das árvores, e, em seguida, 
foram avaliadas as características de densidade básica, análise química imediata e 
elementar, o teor de lignina e extrativos, o poder calorífico superior e inferior e a 
densidade energética das madeiras. Os resultados obtidos mostraram que as espécies 
têm potencial energético significativo, embora o método de cultivo mais intensivo não 
tenha influenciado na produtividade em lenho, bem como as características químicas e 
energéticas das espécies. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia da madeira; semiárido; métodos de cultivo. 

TITLE: ENERGY PRODUCTION OF FOREST SPECIES WOOD IMPORTED IN THE 

SEMIARID REGION OF RIO GRANDE DO NORTE STATE 

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the quality and energy production of the wood of 
three forest species, Acacia mangium, Azadirachta indica and Mimosa caesalpiniaefolia, 
implanted in the state of Rio Grande do Norte, under the influence of two cultivation 
method. The study was carried out in the Forest Experimentation Area of the Jundiaí 
Agricultural School, located in Macaíba, RN. Two soil management systems were used, 
one considered more intensive and one less intensive, with four replications for each of 
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the three species under study. At five years of age, eight trees were selected per species, 
four trees in each cultivation method, totaling twenty-four trees sampled to determine the 
technological characteristics and energy production of the wood. The woods were 
sampled along the trunk by removing discs at 0% (0.30 m from the ground), 25, 50, 75 
and 100% of the commercial height of the trees, and then the characteristics of basic 
density, immediate and elemental chemical analysis, lignin and extractives content, 
upper and lower calorific value and energy density of wood. The results showed that the 
species have significant energy potential, although the most intensive cultivation method 
did not influence the wood productivity, as well as the chemical and energetic 
characteristics of the species. 
 
Keywords: Wood technology; semiarid; cultivation methods 

Introdução 

O setor brasileiro de florestas tornou-se um dos mais importantes, pois é responsável 
por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais (IBÁ, 2017), e um dos que 
apresenta maior potencial de contribuição para a construção de uma economia verde, 
sendo 8,2% da energia produzida internamente proveniente da lenha e carvão vegetal 

(MME, 2017). 

Na região Nordeste, especialmente no estado do Rio Grande do Norte, 52% do total de 
energia consumida nos setores industrial/comercial são procedentes de material 
lenhoso da Caatinga, tendo o setor cerâmico como o maior consumidor (MACHADO; 

GOMES; MELLO, 2010 apud LEHTONEN, 1992). 

No entanto, tendo em vista o consumo da biomassa para a energia no Brasil, Lima 
(2005) define que a madeira só poderá ser usada de maneira eficiente e efetiva pelas 
indústrias e pelo comércio com o conhecimento de seus atributos e características, pois, 
segundo Santos et al. (2010), uma vez conhecendo as características da madeira, pode-
se intensificar o potencial das espécies destinando-se àquelas que possuem maior 
quantidade de energia por unidade de massa para usos específicos. 

Uma das características que retrata a qualidade das madeiras é a densidade básica, 
por ser influenciada por diversos fatores inerentes a cada gênero, espécie e árvore, não 
sendo aconselhável sua utilização isolada como parâmetro de qualidade (SANTOS, 
2016). 

Além da produtividade, a densidade básica, teores de carbono fixo, materiais voláteis e 
cinzas, como também a composição elementar e o poder calorífico, estão entre os 
principais critérios de seleção da madeira para essa atividade (SANTOS et al., 2010). 
No entanto, alguns fatores podem limitar o crescimento de espécies florestais, o que 
acaba contribuindo para uma menor qualidade da madeira. A tolerância de algumas 
espécies à toxidez por alumínio, por exemplo, é uma característica relevante para 
diminuição da qualidade da madeira (SILVA et al., 2004; ARRIAGADA et al., 2007). 

Para Rezende (2015), há potencial para ampliar a participação das madeiras na matriz 
energética do país, desde que haja aprimoramento e desenvolvimento de tecnologias e 
no aumento de alternativas de espécies para matéria prima, além amadurecimento 
tecnológico e ampliação de escala, bem como de incentivo à utilização de produtos de 
origem renovável. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 178 

 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é determinar as características tecnológicas 
e a produção de energia das madeiras de Acácia mangium, Azadirachta indica e Mimosa 
caesalpiniaefolia, bem como Identificar qual das espécies apresenta maior 
potencialidade para ser utilizada como fonte de energia renovável sob diferentes 
métodos de cultivo. 

 

Metodologia 

 

As espécies de Acacia mangium, Azadirachta indica e Mimosa caesalpiniaefolia foram 
conduzidas na Área de Experimentação Florestal da Escola Agrícola de Jundiaí, 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, localizada no campus de 

Macaíba-RN. 

Os tratamentos foram constituídos por dois sistemas de manejo do solo, A = menos 
intensivo e B = mais intensivo (Tabela 1). O delineamento experimental foi em blocos 
ao acaso, foram plantadas aleatoriamente 24 parcelas de 576 m², com espaçamento 
entre plantas de 3,0 m x 3,0 m, sendo 64 plantas por parcela e uma parcela útil de 36 
plantas, sendo 28 de bordadura. A implantação e tratos culturais foram realizados de 
acordo com a metodologia descrita por NOBREGA (2014). 

Para realização deste estudo, foram selecionadas aos cinco anos de idade, oito árvores 
por espécie, sendo quatro árvores em cada método de cultivo (tratamento), totalizando 
vinte e quatro árvores amostradas para determinação das características tecnológicas 
e produção de energia da madeira. A madeira foi amostrada, ao longo do tronco, por 
meio da retirada de discos a 0% (0,30 m do solo), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial 
das árvores. 

A determinação das características da madeira foi realizada através das análises de 
densidade básica NBR 11941 (ABNT, 2003), análise química imediata NBR 8112 
(ABNT, 1983), análise química elementar, teor de lignina total (GOLDSCHIMID, 1971; 
GOMIDE e DEMUNER, 1986), teor de extrativos totais TAPPI 204 om-88 (TAPPI, 2001), 
poder calorífico superior (PCS) ASTM D 4.809 (ASTM, 2007), poder calorífico inferior 
(PCI) e densidade energética. Em relação ao poder calorífico inferior, foi utilizada a 
equação 01: 

PCI = PCS – (600 * 9 – (H / 100)) (kcal/kg) (Equação 01) 

Em que: PCS é o poder calorífico superior (kcal. kg); H é o teor de hidrogênio (%) 

A densidade energética da madeira foi determinada por meio do produto da densidade 
básica média (ρ) pelo poder calorífico superior (PCS). A densidade energética (De – 
kcal.m-3) foi obtida conforme a equação 02: 

De= ρ x PCS (Equação 02) 

Em que: De é a densidade energética (kcal.m-3); ρ é a densidade básica (kg.cm-3); 
PCS é o poder calorífico superior (kcal.kg-1). 
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Foi realizada a determinação da produção real em lenho, nos povoamentos por espécie 
e por tratamento. Para tanto realizou-se, inicialmente, a cubagem rigorosa utilizando a 
metodologia de Smalian, conforme proposto por Couto e Bastos (1987) e, a partir do 
somatório dos volumes individuais de cada seção (em m³) determinou-se o volume total 
em lenho. O fator de forma para cada árvore cubada foi calculado pela razão entre o 
volume real (obtido pelas cubagens das árvores) e o volume dessa árvore considerando 
a sua forma igual a de um cilindro (CAMPOS; LEITE, 2013; HUSCH et al., 1982). Assim, 
aplicou-se o fator de forma médio para estimar a produção média real em lenho, por 
hectare, em cada tratamento. 

A fim de obter o resultado em kcal.ha-1 da produção de energia da madeira na área de 
estudo multiplicou-se a energia produzida por metro cúbico de madeira (kcal.m-³) pela 
produtividade média de cada espécie (m³.ha-1) (SANTOS et al., 2013). 

Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors e Cochran para testar a normalidade 
e homogeneidade das variâncias, respectivamente. Em seguida, procedeu-se à análise 
de variância pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste Tukey. Considerou-
se sempre o nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram realizadas com 
o auxílio do programa R Core Team (2015). 

 

Resultados e Discussões 

 

As características tecnológicas das madeiras estão representados na Tabela 2, onde 
contém os valores médios da densidade básica, do poder calorífico superior e a 
densidade energética das amostras retiradas do tronco das madeiras de Acacia 
mangium, Azadirachta indica e Mimosa caesalpiniaefolia. 

Os resultados dos valores médios em relação a densidade básica dessas espécies 
mostraram que o método de cultivo mais intensivo e menos intensivo influenciaram na 
qualidade da madeira, sendo o primeiro método mais satisfatório, para a M. 
caesalpiniaefolia (0,97 g.cm-3), seguida de A. indica (0,65 g.cm-3) e A. mangium, (0,46 
g.cm-3) com média e baixa densidades. Desse modo, a M. Caesalpiniaefolia mostra-se 
vantajosa em relação as outras como recurso energético, pois possibilita a uma maior 
queima por unidade de volume, bem como facilita o seu estoque e a redução dos custos 
de transporte. 

Para a densidade energética, os dados obtidos indicaram que só houve efeito 
significativo do método de cultivo mais intensivo para a M. caesalpiniaefolia (4517 kcal 
m³). Todavia, como para as outras duas características (DB e PCS), valores satisfatórios 
também foram obtidos para o tratamento menos intensivo. Assim, infere-se que, nessa 
condição, o tratamento mais intensivo não afetou estas características de interesse para 
o uso proposto. 

Em relação as médias do poder calorífico inferior, houve uma variação entre 4.269 
kcal.kg-1 a 4.363 kcal.kg-1 das madeiras das três espécies em estudo. No entanto, em 

relação a análise entre as espécies não houve variação. 

De acordo com as variáveis observadas na Tabela 3 para as características químicas 
entre as espécies, somente a M. caesalpiniaefolia foi influenciada positivamente pelo o 
método de cultivo mais intensivo. 
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Por outro lado, os valores de lignina total das madeiras de Acacia mangium, Azadirachta 
indica e Mimosa caesalpiniaefolia apresentaram valores de ≅ 33%, com base em 
(TRUGILHO et al., 2001), especialmente nesse caso, em que se pretende indicar, o uso 
da madeira para energia. Maiores porcentagens de lignina na madeira proporcionam, 
entre outras, a vantagem de se utilizar madeira para carbonização com a possibilidade 
de se obter carvão com maiores teores de carbono fixo em virtude de a lignina possuir 
porcentagens consideráveis de carbono elementar em sua composição (SANTOS et al., 
2016). 

No que se refere a quantidade de água presente nas madeiras a A. mangium apresentou 

14,22%, seguida da A. indica com 8,01% e M. caesalpiniaefolia com 7,22%. 

Na Tabela 4 pode-se observar as médias da composição química elementar das 
madeiras de A. mangium, A. indica e M. caesalpiniaefolia, de acordo com o método de 
cultivo. 

Não foi possível observar diferenças significativas para os diferentes métodos de cultivo 
na produção de energia em Kcal.m-³ para as três espécies em questão (Figura 1). 
Entendendo que, para obtenção dos referidos resultados é levado em conta os valores 
de densidade básica e poder calorífico superior, bem como, destacando o potencial da 
M. caesalpiniaefolia, com valores superiores em 98 e 44% para A. mangium e A. indica 
respectivamente, relacionando então, elevados valores de densidade básica, que 
responde pela massa específica da madeira, com maior produção energética. 

A Tabela 5 contém os valores do incremento volumétrico (m³) e Incremento Médio Anual 
(m³) em lenho das espécies A. mangium, A. indica e M. caesalpiniaefolia, aos 5 anos de 
idade, sob a influência dos dois diferentes métodos de cultivo. 

Em consideração ao crescimento secundário, isto é, em espessura, apesar do ataque 
de patógenos, a A. mangium apresentou boa produtividade, com valores de incremento 
médio anual (12,36 m³/ano). Já a M. caesalpiniaefolia, apresentou os menores 
resultados de incremento volumétrico e incremento médio anual (4,55 m³/ano), nota-se 
que mesmo apresentando características isoladas promissoras, a espécie apresenta um 
crescimento reduzido quando comparada com A. mangium (12,36 cm³) e A. indica (5,85 

cm³), espécies exóticas. 

Na Figura 1, a análise que se pode fazer sobre a produção energética das espécies de 
A. mangium, A. indica e M. caesalpiniaefolia, aos cinco anos de idade, em Kcal/ha, é de 
que, já reforçando os resultados anteriores, os diferentes métodos de cultivo não 

proporcionaram efeito significativo. 

A A. indica, por sua vez, apresentou os menores valores de energia disponível por 
hectare (87478,1 kcal.ha-1). Por outro lado, a A. mangium produziu maior quantidade 
de energia por hectare, podendo assim, também ser considerada uma espécie com 
potencial produtivo para fornecimento. No entanto, levando em consideração a idade 
das espécies do estudo em questão, é possível que se obtenham resultados maiores a 
medida que as espécies crescem. 

 
Conclusão 
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Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que, o método de cultivo mais 
intensivo não influenciou no aumento das características químicas e energéticas, assim 
como na produtividade de lenho das espécies estudadas, aos cinco anos de idade, com 
exceção da espécie M. caesalpiniaefolia, pois apresentou uma maior densidade 
energética, bem como dos teores de extrativismo, sendo indicada para a produção e 
energia. 

Para a produção de Acacia mangium, é aconselhável que o método de cultivo seja o 
menos intensivo, uma vez que ela atingiu produtividade satisfatória independente do 
cultivo. Já para a espécie de A. mangium, foi identificado teores elevados de humidade. 
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TÍTULO: CONTROLE BIOLÓGICO DE NEMATOIDES ASSOCIADOS À CULTURA DA 

BATATA-DOCE 

Resumo 

O uso de produtos biológicos na agricultura veem se tornando uma tendência central. O 
presente estudo buscou estudar a viabilidade de diferentes produtos para o controle 
biológico de fitonematoides. Foram utilizados Quartzo (200 g/ha) 
Trichonemate+Compost aid (5kg/ha e 1,5kg/ha), Quartzo + Abamectina (200g/ha e 600 
l/ha), Penergetic+Galleon (200g/ha e 500mL/ha), Nemout+Active (1kg/ha e 500 mL/ha)e 
testemunha (plantas não tratadas). Para o controle de juvenil Meloidogyne no solo os 
tratamentos mais eficazes foram Quartzo, Triconemate + Compost Aid, Quartzo + 
Abamectina e Penergetic + Galleon segundo o teste SNK (P<0,05). Para o controle de 
Meloidogyne nas raízes, o tratamento mais eficaz foi Nem Out + Active segundo o teste 
SNK (P<0,05). 
 
Palavras-chave: Nematóide das galhas. Criconemella. Nematoide de vida livre. 

TITLE: Evaluation of Agronomic Efficacy and Practicability of Biological Control of 

Phytonematoids Associated with Sweet Potato Culture 

Abstract 

The use of organic products in agriculture has become a central trend. The present study 
aimed to study the viability of different products for the biological control of 
phytonematoids. Quartzo (200 g / ha) Trichonemate + Compost aid (5kg / ha and 1.5kg 
/ ha), Quartzo + Abamectina (200g / ha and 600 l / ha), Penergetic + Galleon (200g / ha 
and 500mL / ha) Nemout + Active (1kg / ha and 500 mL / ha) and control (untreated 
plants).For the control of juvenile Meloidogyne in soil the most effective treatments were 
Quartzo, Triconemate + Compost Aid, Quartz + Abamectina and Penergetic + Galleon 
according to the SNK test (P <0.05). For root control of Meloidogyne, the most effective 
treatment was Nem Out + Active according to the SNK test (P <0.05). 
 
Keywords: Gall nematode. Criconemella. Free-living nematode. 

Introdução 

Os ecossistemas do solo suportam biologicamente diversidade de microrganismos 
(fungos, bactérias e algas), microfauna (protozoários) e mesofauna (artrópodes e 
nematóides) (NEHER, 2001). Os nematóides compõem o mais abundante filo de 
metazoários e quantitativamente é um dos mais importantes taxa dos ecossistemas do 
solo (WALL et al., 2002), compondo em escala global um rico grupo da fauna, com 
20.000 espécies descritas, encontradas em água doce, sedimentos marinhos e solos, 
sendo o referido total menor do que 5% da diversidade estimada (WALL; VIRGINIA, 
1999). Os nematóides têm sido utilizados como indicadores da qualidade e de 
características do solo, bem como da estabilidade do habitat (GORALCZYK, 1998), por 
possuírem os mais importantes atributos de um possível bioindicador, tais como 
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abundância em virtualmente todos os ambientes, diversidade de estratégias de vida e 
hábitos alimentares, curto ciclo de vida e relativamente bem definidos procedimentos de 
amostragem (PORAZINSKA et al., 1999).). A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) 
Lamarck] é cultivada em 111 países, sendo que aproximadamente 90% da produção é 
obtida na Ásia, 5% na África e 5% no restante do mundo. Apenas 2% da produção estão 
em países desenvolvidos como os Estados Unidos e Japão. ). No Brasil, a batatadoce 
é cultiva em todas as regiões. Embora bem disseminada no país, está mais presente 
nas regiões Sul e Nordeste, notadamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Pernambuco e Paraíba (SILVA et al., 2004). No Nordeste, a cultura 
assume maior importância social por se constituir em uma fonte de alimento energético, 
contendo também importante teor de vitaminas e de proteína, levando-se em conta a 
grande limitação na disponibilidade de outros alimentos em períodos críticos de 
estiagem prolongada.). Vários gêneros de nematóides são encontrados atacando a 
batata-doce, mas somente os gêneros Meloidogyne e Rotylenchulus são relatados 
como causadores de danos econômicos (COSTILLA, 1989). É considerada uma cultura 
rústica, pois apresenta grande resistência a algumas pragas, pouca resposta à 
aplicação de fertilizantes e cresce em solos pobres e degradados. Apesar disso, a 
batata-doce é susceptível a um grande número de doenças causadas por fungos, vírus 
e nematóides, sendo também atacada por um grande número de pragas, insetos e 
ácaros (HUANG et al., 1986; JONES et al., 1986; MIRANDA et al., 1987b; MALUF et al., 
1987, SILVA et al., 2004 e RABELLO, 2010). No Brasil, os nematóides Meloidogyne, 
especialmente M. incognita e M. javanica, são os mais importantes porque são 
amplamente disseminados, causando danos em dezenas de espécies vegetais 
cultivadas e plantas voluntárias (SILVEIRA, 1992). Na batata-doce os maiores danos 
são devidos aos ferimentos e às rachaduras feitas nas raízes tuberosas. Isso ocorre 
porque, à medida que se dá o crescimento lateral das raízes (formação das reservas), 
os ferimentos feitos pelos nematóides, mesmo que minúsculos, se tornam orifícios, 
protuberâncias e rachaduras que depreciam sensivelmente o produto (SILVA et al., 
2004). . A justificativa por utilizar o controle biológico é decorrente desse método ser o 
mais ecologicamente correto sem apresentar riscos de contaminação do ambiente e 
intoxicação do homem e animais. Destaca-se ainda, que, o controle biológico é uma 
exigência da sociedade por utilização de medidas que objetivem a segurança alimentar 
e a preservação ambiental. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes 
produtos para controle biológico em raízes de Ipomoea batatas no controle de 
nematóides. 
 
Metodologia 

 
O experimento foi conduzido em área de produção agrícola comercial na zona rural do 
município de Touros no Rio Grande do Norte. A adubação e todos os tratos culturais 
foram realizados de acordo com os padrões utilizados pleos agricultores locais. O plantio 
foi feito em espaçamento de 0,8 m entre linhas (50000 plantas.ha-1). O delineamento 
experimental foi o de blocos casualizados (DBC), com cinco tratamentos e quatro 
repetições. As parcelas foram compostas por três linhas de plantio e com 2,4m de 
largura por 1,35m de comprimento totalizando uma área de 2,7m2. A área útil da parcela 
foi composta por uma linha central com 2m de largura e 1,2m de comprimento, 
totalizando uma área de 2,4m2. Os tratamentos utilizados foram: Quartzo (200 g/ha) 
Trichonemate+Compost aid (5kg/ha e 1,5kg/ha), Quartzo + abamectina (200g/ha e 600 
l/ha), Penergetic+Galleon (200g/ha e 500mL/ha), Nemout+Active (1kg/ha e 500 mL/ha)e 
testemunha (plantas não tratadas). foi realizada uma aplicação via fertirrigação de todos 
os tratamentos no pré-plantio. Ao longo do périodo de cultivo da cultura, foram feitas 
outras aplicações dos produtos, sendo espaçados de acordo com cada recomendação 
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de cada produto. foram realizadas 4 avaliações de peso fresco de raízes, ovos e juvenis 
por grama de raiz, quatro avaliações do peso fresco da parte aérea, quatro avaliações 
da massa seca da parte áerea, uma avaliação do número de juvenis por 100 cm3 de 
solo e avaliação da produção. Para as avaliações do peso fresco de raízes e da parte 
aérea as plantas foram coletadas e estas variáveis foram mensuradas. Para o número 
de juvenis e ovos por grama de raiz e número de juvenis por 100 cm3 de solo, foram 
coletadas 2 plantas por parcela e em seguida foi realizada a extração do mesmos 
conforme metodologias de Boneti & Ferraz (1981) e Coolen & Herde (1972). Para a 
produção foram colhidos e pesados os tubérculos da parcela. Foi coletadas cinco sub-
amostras simples em sistema de ziguezague, para formar uma amostra composta, e 
homogeneizada para retirada de aproximadamente 100g de raiz e 1 kg de solo, 
totalizando 60 amostras para cada época de amostragem, ou seja, 30 amostras de solo 
e 30 de raízes. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos etiquetados e 
encaminhadas ao laboratório de Fitonematologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). Ao chegarem ao Laboratório, as amostras foram 
homogeneizadas e processadas imediatamente para extração: Foram realizadas seis 
amostragem a primeira no dia 10-09-18; a segunda no dia 17-10-18; a terceira no dia 
23-10-18; a quarta 21-11-18; a quinta no dia 19-12-18 e a sexta amostragem no dia 28-
01-19. As amostras de solo foram homogeneizadas e processadas com o auxílio de 
duas peneiras de 60 e 400 mesh para extração, a partir de 300 cm3 de solo, utilizando-
se o método da flotação centrífuga com solução de sacarose por 5 min (JENKINS, 
1964). As suspensões de nematoides obtidas foram mantidas sob refrigeração (4 - 6o 
C) por até três dias, realizando-se a identificação e contagem dos nematoides. Amostras 
de raízes, foram processadas utilizando-se a técnica de maceração rápida de 10 g de 
raiz em liquidificador, por 20 segundos em velocidade média, associada ao método de 
flotação centrifuga diluída em solução de sacarose, (Hussey e Barker 1973). As 
suspensões contendo os fitonematoides foram mantidas sob refrigeração (4-6 °C) para 
posterior identificação e contagem dos espécimes em lâmina de peters sob microscópio 
ótico, Mai et al (1997). Em seguida foi realizada a contagem das fêmeas adultas do 
gênero Meloigogyne sp. nas raízes tuberosas. Para a realização da análise, 
primeiramente foram pesadas cada raiz separadamente, obtendo assim o peso fresco 
total, em seguida foram retiradas seis gramas das raízes de cada repetição, como o 
auxílio de um bisturi cirúrgico. Para a realização da contagem as fêmeas foram retiradas 
do tecido com um estilete fino, separadas em placas de Petri e contabilizadas com o 
auxílio do microscópio estereoscópico. Foi realizadas as analises estatisticas de 
ANOVA usando o teste F de Snedecor (p<0,001). Dados transformados por √x+1 e teste 
de SNK (p>0,05). Dados transformados por √x+1. 
 

Resultados e Discussões 

 
Foi observado uma diferença significativa entre os tratamentos no que consta para 
juvenil de Meloidogyne, Criconemella e nematóide de vida livre nos solos, quanto ao 
tratamento, época e a interação entre ambos (Tabela 1). Quanto as medidas na raiz da 
batata-doce, apenas o número de fêmeas por peso total de raiz que foi estatisticamente 
significativo para os produtos, enquanto peso da raíz, quantidade de fêmeas de 
meloidogyne e a interação de peso da raíz por fêmeas de meloidogyne foi significativa 
para a variação da época da coleta. A interação entre época de coleta e produtos não 
foi significativa. Para a variável ovos/juvenis, houve significância para blocos, produtos, 
época e a interação de produtos por época (tabela 2). Segundo o teste SNK para as 
análises do solo, pode se orbservar a interação dos tratamentos com as épocas para 
três diferentes variavéis (Tabela 3) . Para Juvenil de Meloidogyne, só a diferença 
significativa a partir da época 21/11/2018, onde o tratamento de trichonemate + 
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Compost Aid se diferencia dos outros. Na data de 19/12/2018, ocorre uma diferença 
significativa entre o tratamento trichonemate + Compost Aid para os outros, sendo que 
Quartzo, Quartzo + Abamectina e o Penergetic + Galleon foram iguais estatisticamente, 
mas diferente dos outros. Para Criconemella, na época 17/10/2018 ocorreu diferença 
entre o Quartzo e os demais tratamentos. Já para a época 19/12/2018 ocorreu diferença 
entre o tratamento Quartzo + Abamectina e Nem Out + Active entre si e os demais 
tratamentos. Por ultimo, Quartzo e o Nem Out + Compost Aid foram diferentes da 
testemunha. Para nematóide de vida livre, ocorreu diferença entre Compost Aid + 
Trichonemate e os tratamentos Nem Out + Active e testemunha na época 10/09/2018. 
Em 17/10/2018 ocorreu diferença entre Compost Aid + Trichonemate e Nem Out + 
Active. Na época 21/11/2018 ocorreu a diferença do Compost Aid +Trichonemate e os 
outros tratamentos. Por ultimo, ocorreu a diferença entre os tratamentos Quartzo e 
Penergetic + Galleon e a testemunha na época 19/12/2018. Para as raízes de batata, 
não ocorreu diferença significativa para o peso das raízes segundo o teste SNK (Tabela 
4). Quanto ao número de fêmeas, para a época 21/11/2018 ocorreu diferença de todos 
os tratamentos para a testemunha, exceto o Penergetic + Galleon. Na época 
19/12/2018, ocorreu diferença entre o tratamento Penergetic + Galleon para o Quartzo 
e o Quartzo + Abamectina. Não ocorreu diferença na época 28/01/2019. A relação de 
Número de fêmeas por peso de raíz, somente na época 19/12/2018 ocorreu diferença 
entre os tratamentos. Somente o Nem Out + Active ocorreu diferença da testemunha. 
Referente ao número de óvos e juvenis de Meloidogyne nas raizes de batata-doce, foi 
realizado o teste SNK para verificar se ocorre diferença entre as médias dos tratamentos 
(Tabela 5). Na época 23/10/2018 e 19/12/2018 não ocorreu diferença significativa entre 
os tratamentos. Para a época 21/11/2018, ocorreu diferença entre Quartzo e Compost 
Aid + Trichonemate. Na época 28/01/2019, ocorreu diferença entre os tratamentos 
Compost Aid + Trichonemate e Nem Out + Active com a testemunha. A área de estudo 
analisada já era conhecida pela presença de nematóide, o que levou ao presente 
estudo. A cultura da batata-doce possui um ciclo variando entre 4 a 5 meses, a 
concentração na formação de raízes começa a partir do 3 mês (Embrapa, 1995). Como 
pode ser observado na tabela 3, o período com maior infestação de nemátoides, foi 
justamente o pico de produção, próximo do 3º mês de cultivo, na época 19/12/2018. O 
juvenil de Meloidogyne foi melhor controlado pelas aplicações de Trichonemate + 
Compost Aid, e ainda mais significativamente pelo tratamento Quartzo, Quartzo + 
Abamectina e Penergetic + Galleon no solo. Foi observado o controle de Meloidogyne 
por trichoderma em outras culturas, como no tomate ( Al-Hazmi e TariqJaveed, 2016; 
Affokpon et al, 2011). Entre os biocontroladores de nematóides das galhas, os Bacillus 
subtilis e Bacillus lichenformis também são conhecidos pelo seu efeito antagonista aos 
meloidogynes, que fazem parte da formulação do Quartzo ( Araujo e Marchesi, 2009). 
A Abamectina também possui efeitos na literatura no controle de Meloidogyne em 
tomateiro ( ROMANO et al., 2016). Porém, o quartzo também afetou nematóides de vida 
livre no solo, que possuem importante função ecologica. Referente a tabela 4, um dado 
importante foi a redução de numéro de fêmeas por peso de raíz do Nem Out + Active 
em relação a testemunha. Dentre os tratamentos, foi o com maior redução na época de 
19/12/2018. O Nem Out é conhecido na literatura por seu efeito de controle de 
Meloidogyne incognita em tomateiro (Silva et al, 2017). O tratamento de Nem Out + 
Active também foi significativo em relação ao número de ovos/juvenis nas raízes, sendo 
o melhor a controlar em relação ao controle. 
 
Conclusão 

 
Os nematicidas Quartzo, Trichodermate + Compost Aid, Penergetic + Galleon e 
Abamectina + Quartzo podem ser usados para reduzir a população de Meloidogyne no 
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solo. Os Nem Out + Active podem ser usados para redução na população de 
Meloidogyne nas raízes de batata-doce. Porém, recomendo estudos futuros utilizando 
manejo cultural + biológico, para o melhor controle dos danos causados pela 
melogidoinose. 
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TÍTULO: pH DE UM ARGISSOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO (Jatropha 

curcas L.) SOB ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES ORGÂNICOS E 

BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS. 

Resumo 

 

O projeto teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizantes 
orgânicos/minerais e da inoculação de fungo micorrízico arbuscular nos valores de pH 
do solo cultivado com pinhão manso (Jatropha curcas L.). O experimento foi realizado 
na Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN). O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso 
em esquema fatorial 6 x 2, com seis tratamentos de adubação de cobertura (UV – Urina 
de Vaca; BL – Biofertilizante líquido; EP – Efluente de piscicultura; BPK - Biofertilizante 
de rochas fosfatada/potássica; RPK – rocha fosfatada/potássica moída; AM – adubação 
mineral) e dois tratamentos de micorrização (com e sem micorrização), com quatro 
repetições. Os tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças 
significativas nos os valores do pH do solo. A aplicação de fungo micorrízico arbuscular 
não alterou significativamente os valores de pH do solo cultivado com pinhão manso, 

em nenhum dos tratamentos de adubações estudados. 

 
 
Palavras-chave: Solo; Biofertilizante; Fertilizantes orgânicos; adubação. 

TITLE: pH OF A ARGISOL CULTIVATED WITH Jatropha curcas UNDER 

FERTILIZATION WITH ORGANIC FERTILIZERS AND BIOFERTILIZERS. 

Abstract 

 

The project aimed to evaluate the effects of fertilizer application and inoculation of 
arbuscular mycorrhizal fungi on the pH value of an Argissolo Amarelo cultivated with 
jatropha (Jatropha curcas L.). The experiment was conducted at the Federal University 
of Rio Grande do Norte, Brazil, using a randomized block design with three replicates in 
a 6 x 2 factorial arrangement, consisting of six topdressing treatments (UV - Cow urine; 
BL – Liquid biofertilizer; EP - Fish effluent; BPK - Biofertilizer of phosphate/potassium 
rocks; RPK - Ground phosphate/potassium rocks; AM - mineral fertilizer) and two 
treatments in regard to arbuscular mycorrhizal fungi (with and without mycorrhizal fungi). 
The fertilization treatments studied did not promote significant differences in soil pH 
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values. The application of arbuscular mycorrhizal fungus did not cause significant 
differences in soil pH values in any of the fertilization treatments studied. 

 
 
Keywords: Ground; Biofertilizer; Organic fertilizers; fertilizing. 

Introdução 

De acordo com Drumond et al. (2016), o Brasil tem grande diversidade de matéria prima 
oriundas de espécies oleaginosas para a produção biocombustíveis, com a vantagem 
de se poder inserir o agricultor familiar na cadeia produtiva do biodísel. 

A cultura do pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma das oleaginosas de múltiplos 
usos mais estudadas, cujos frutos vêm sendo processados para fornecer um substituto 
para o óleo diesel derivado do petróleo (PAIVA NETO et al., 2010). 

Freitas (2015) enfatiza que a falta de conhecimento e pesquisas com o pinhão manso, 
principalmente com relação ao manejo cultural, adubação, parâmetros genéticos, 
controle de pragas, parâmetros de crescimento e teor de óleo torna esta cultura 
atualmente uma espécie praticamente silvestre, se comparada a culturas como a soja, 
girassol, algodão e milho. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN) em área cultivada 
com pinhão manso (Jatropha curcas L.) com espaçamento de 3m x 3m.. O solo da área 
experimental é um Argissolo Amarelo Distrófico. O experimento utilizado foi o 
delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial de 6 x 2, com seis 
tratamentos de adubação de cobertura (UV-Urina de vaca, BL-Biofertilizante líquido, EP-
Efluente de piscicultura, AM-Adubação mineral, BPK100 - Biofertilizante de rochas 
fosfatada/potássica e RPK100 - Rochas fosfatada/potássica moídas), dois tratamentos 
de micorrização (com e sem aplicação de fungo micorrízico arbuscular), com quatro 
repetições. 

As adubações com UV, BL e EP foram realizadas a cada 120 dias, sendo aplicados 1L 
na superfície no solo, a 20 cm das plantas, com dosagem de 50%. As adubações de 
cobertura com adubo mineral e biofertilizantes de rochas foram baseadas na análise 
química do solo. O fungo micorrízico usado no experimento foi o da espécie Glomus 
fasciculatum Gerd. & Trappe, com inoculação feita adicionando-se 5,0 g do inóculo por 
planta, diretamente no solo. 

As análises químicas do experimento foram realizadas no laboratório de Análises de 
Solo e Vegetal da Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN). Foram coletadas amostras de 
solo na profundidade de 0-20 cm, a 10 cm do caule da planta. O pH da solução do solo 
foi determinado com potenciômetro de bancada, segundo metodologia da EMBRAPA 
(2006). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, usando o programa Sisvar (FERREIRA, 2011). 
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Resultados e Discussões 

 

A figura anexada mostra que não ocorreram diferenças significativas entre os valores 
de pH dos solos entre os tratamentos com adubação estudados. Este resultado ocorreu 
nas plantas com e sem aplicação de fungo micorrízico arbuscular. 

A micorrização não promoveu diferenças significativas nos valores de pH do solo em 

nenhum dos tratamentos com adubação estudados. 

Os valores de pH do solo em todos os tratamentos de adubação estudados são ácidos 
para as plantas, variando de pH 5,3 no tratamento com aplicação de rocha 
fosfatada/potássica (RPK) sem micorriza a pH 6,1 no tratamento com aplicação de 

biofertilizante líquido (BL). 

 
Conclusão 

 

Os tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças significativas nos 
os valores do pH do solo. 

A aplicação de fungo micorrízico arbuscular não alterou significativamente os valores de 
pH do solo cultivado com pinhão manso, em nenhum dos tratamentos de adubações 
estudados. 
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Anexos 

 

 

Figura em anexos- resultados 
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TÍTULO: Associação da palma forrageira com bagaço de cana-de-açúcar ou feno de 

capim elefante na dieta de caprinos confinados: digestibilidade dos nutrientes. 

Resumo 

 

Objetivou-se avaliar a digestibilidade de dietas a base de palma forrageira associada a 
diferentes fontes de fibra. Foram utilizados 24 cabritos de origem leiteira, sendo 12 
animais castrados e 12 animais não castrados, mantidos em confinamento e 
alimentados com dietas a base palma forrageira associadas a bagaço de cana-de-
açúcar ou capim elefante, como fontes de fibra. O ensaio de digestibilidade foi realizado 
in vivo, pela incubação dos alimentos, sobras e fezes dos animais em ovinos fistulados, 
para determinação do FDNi como indicador interno dos alimentos. Foram avaliados os 
coeficientes de digestibilidade da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 
detergente neutro (FDN) e carboidratos não-fibrosos (CNF). A digestibilidade para a 
FDN não diferiu, estatisticamente, entre as diferentes fontes de fibra. Houve diferença 
estatística para a digestibilidade da MS, PB e CNF, com os melhores resultados para o 
bagaço de cana-de-açúcar (66,12; 74,26 e 91,94%, respectivamente) em relação ao 
feno de capim elefante (62,88; 70,95 e 83,07%, respectivamente). Conclui-se que o 
bagaço de cana-de-açúcar se apresentou mais digestível para caprinos em 
confinamento. 

 
 
Palavras-chave: Subprodutos. Caprinocultura leiteira. Fontes de fibra. 

TITLE: ASSOCIATION OF FORAGE PALM WITH SUGARCANE BAGASSE OR 

ELEPHANTGRASS HAY IN THE DIET OF CONFINED GOATS: DIGESTIBILITY OF 

NUTRIENTS 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the digestibility of diets based on forage palm 
associated with different fiber sources. Twenty-four dairy goats were used, being 12 
castrated and 12 non-castrated animals, kept in confinement and fed forage palm diets 
associated with sugarcane bagasse or elephant grass as fiber sources. The digestibility 
test was performed in vivo, by incubating the food, leftovers and feces of animals in 
fistulated sheep, to determine the NDF as internal indicator of the feed. The digestibility 
coefficients of dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and 
non-fibrous carbohydrates (CNF) were evaluated. The digestibility for NDF did not differ 
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statistically between the different fiber sources. There was a statistical difference for DM, 
CP and CNF digestibility, with the best results for sugarcane bagasse (66.12; 74.26 and 
91.94%, respectively) in relation to elephant grass hay (62.88, 70.95 and 83.07%, 
respectively). It was concluded that sugarcane bagasse was more digestible for feedlot 
goats. 
 

Keywords: By-products. Dairy goat farming. Source fiber. 

Introdução 

O Nordeste brasileiro apresenta um expressivo rebanho caprino, albergando em torno 
de 93% do rebanho nacional (IBGE, 2016). Esse percentual está relacionado com a 
capacidade adaptativa dessa espécie ás condições dessa região e a qualidade e 
versatilidade do leite caprino enquanto componente da dieta humana, instigando essa 
produção como fonte de renda aos produtores. 

Um aspecto peculiar dos sistemas de produção de leite é que os cabritos, pela pouca 
contribuição que dão ao sistema leiteiro, na maioria das vezes são descartados ou 
recebem pouca atenção, uma vez que o leite produzido pelas fêmeas é total ou 
majoritariamente destinado a venda (Costa et al., 2010). No entanto, torna-se importante 
salientar que a comercialização desses animais pode se apresentar como uma renda 
complementar aos produtores de leite. 

Urbano et al (2015) sugerira o confinamento como uma estratégia para oferecer ao 
mercado, com constância, um produto homogêneo e de qualidade. Entretanto, é preciso 
considerar que esses sistemas apresentam altos custos de produção, incentivando os 
produtores a buscarem fontes alimentares alternativas que permitam uma máxima 
produção animal com menores custos possíveis, tornando imprescindível o 
conhecimento do valor nutricional de cada ingrediente utilizado. Nesse contexto, 
destaca-se o uso da palma forrageira para ruminantes devido aos elevados teores de 
carboidratos não-fibrosos (Ferreira et al., 2009; Ferreira et al., 2010). Segundo os estes 
mesmos autores, a fibra apresenta, também, baixos porcentuais de proteína bruta e 
fibra fisicamente efetiva, surgindo a necessidade da associação à outras fontes 
volumosas que cumpram a função de fornecimento de fibra, as quais sejam, na maioria 
dos casos, mais disponíveis e, consequentemente, menos onerosas. 

Objetivou-se avaliar a digestibilidade dos nutrientes de dietas a base de palma forrageira 
associada com bagaço de cana ou feno de capim elefante como fonte de fibras, para 

alimentação de cabritos em confinamento. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba/RN. 

Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial média de cinco meses, sem padrão racial 
definido, oriundos de um rebanho leiteiro, sendo 12 castrados e 12 não castrados, com 
peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um delineamento experimental 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 196 

 

inteiramente casualizado, arranjado num fatorial 2x2, com duas condições sexuais, duas 
fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. 

Inicialmente, os animais foram pesados, identificados, submetidos ao controle de endo 
e ectoparasitas, vacinados contra clostridioses e confinados em baias individuais 
providas de comedouro e bebedouro, onde permaneceram durante todo o período 
experimental de 100 dias, sendo os 30 dias iniciais utilizados para adaptação dos 

animais ás dietas, manejo e instalações. 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isonitrogenadas e isoFDN, 
atendendo às exigências de mantença de animais com 18 kg de peso corporal e 
permitindo ganho de peso médio de 120 g dia-1, de acordo com o NRC (2007). A fração 
concentrada da dieta foi composta por milho (grão moído), farelo de soja, mistura 
mineral, cloreto de sódio e ureia. O volumoso foi composto por palma gigante, picada 
em máquina forrageira, associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno de 
capim-elefante (FCE) (Tabela 1). 

O bagaço de cana-de-açúcar foi adquirido no mercado convencional, sendo, 
posteriormente, seco para padronização do teor de matéria seca. Para o capim elefante, 
procedeu-se o corte da capineira, com aproximadamente 180 dias após o plantio, 
picagem em forrageira e exposição ao sol para o processo de fenação. Ambos os 
volumosos foram armazenados em sacos de náilon e estocados em ambiente ventilado 
e livre de umidade. 

O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia (07h00min e 15h00min), na forma de 
ração completa, de maneira que os ingredientes misturados, juntamente com a 
mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos animais. A água ficou 
sempre à disposição dos animais. Permitiu-se sobras entre 5 e 10% do total de matéria 
seca (MS) ofertada. As sobras foram coletadas e pesadas diariamente para ajuste da 
oferta e cálculo do consumo de MS. 

Os alimentos, sobras e fezes foram amostrados semanalmente, identificados e 
armazenamento em freezer à -10ºC, resultando em um total de dez amostras por animal. 
Ao final do experimento, as amostras foram descongeladas e homogeneizadas para a 
retirada de uma alíquota para a determinação da composição bromatológica, através de 
análises químicas realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da mesma unidade 
acadêmica. Para isso, as amostras foram pré-secadas por 72h em estufa de ventilação 
forçada a 65ºC e trituradas em moinho do tipo Willey (de facas), com peneira de crivo 
de 1 mm. 

As determinações de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e 
extrato etéreo (EE) foram realizadas de acordo com Detmann et al. (2012). As análises 
de FDN seguiram o método descrito por Mertens (2002), utilizando alfa-amilase estável 
ao calor. Para cálculo dos carboidratos não fibrosos (CNF) foi utilizada a equação 

proposta por Mertens (1997), sendo: CNF = 100 – (PB + FDN + EE + MM). 

O ensaio de digestibilidade foi realizado 48 dias após o início do experimento, 
considerando que a microbiota do trato gastrointestinal dos animais já estavam 
adaptados ás dietas experimentais. Durante 5 dias foram realizadas coletas de fezes 
diretamente da ampola retal dos animais, uma vez por dia e em diferentes horários 
(6h00min, 8h00min, 10h00min, 12h00min e 14h00min). Para a estimativa da produção 
de matéria seca fecal (PMSF) foi utilizado o indicador interno FDNi (fibra em detergente 
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neutro indigestível). Para a quantificação da FDNi, amostras de sobras, alimentos e 
fezes foram acondicionadas em sacos de TNT e incubadas no rúmen de ovinos 
fistulados durante 288 horas, de acordo com o recomendado por Valente (2015). 
Posteriormente o material remanescente foi submetido à análise de FDN, resultando na 
FDNi. 

A PMSF foi calculada através da seguinte fórmula: PMSF = (FDNi consumido/FDNi nas 
fezes). A digestibilidade dos nutrientes foi obtida pela equação: DIG (%) = [nutriente 
consumido (g) – nutriente excretado nas fezes (g) / nutriente consumido (g)] *100. 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC GLM do software SAS (versão 9.4, 
SAS Institute Inc., Cary, NC), depois de testados para normalidade residual e 
homogeneidade da variância. Devido à alta probabilidade de erro do tipo II, adotou-se α 
= 0,05, e quando necessário, as médias dos tratamentos foram comparadas utilizando 
o Teste F. O peso corporal inicial foi incluído como covariável, como descrito no modelo: 

Yijk = μ + Fi + Sj + ( F*S)ijβ(Xijk – X) +eijk 

Em que: 

Yijk = Valor observado da variável dependente; 

μ = Média global; 

Fi = Efeito do volumoso (fonte de fibra); 

Sj = Efeito da condição sexual; 

(F*S)ij = Efeito da interação (volumoso x condição sexual); 

β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); 

eijk = Erro experimental. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados encontrados para os coeficientes de digestibilidade dos diversos 
nutrientes presentes nos alimentos se encontram expressos na Tabela 2, e indicam 
interações estatística para alguns coeficientes de digestibilidade avaliados. 

Com relação à digestibilidade dos nutrientes das diferentes fontes de fibra avaliadas, 
foram constatadas diferenças estatísticas (p<0,05) para a digestibilidade da matéria 
seca (DMS), proteína bruta (DPB) e carboidratos não-fibrosos (DCNF), com resultados 
superiores para o tratamento contendo bagaço de cana-de-açúcar. Foram observados 
médias de DMS, DPB e DCNF equivalentes a 66,12; 74,26 e 91,94%, respectivamente, 
para o tratamento com palma forrageira associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) 
e 62,88; 70,95 e 83,07%, respectivamente, para o tratamento com palma forrageira 
associada ao feno de capim elefante (FCE). No entanto, esse comportamento não foi 
observado quanto ao coeficiente de digestibilidade da fibra em detergente neutro 
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(DFDN), de forma que esse parâmetro não diferiu estatisticamente entre os diferentes 
alimentos fibrosos (p>0,05). 

É possível que este resultado referente a maior digestibilidade dos nutrientes do bagaço 
de cana-de-açúcar (BCA) decorra da maior proporção de palma forrageira inserida na 
dieta desse tratamento, quando comparado a encontrada na dieta do tratamento do feno 
de capim elefante (FCE). A palma forrageira é uma fonte elevada de carboidratos não 
fibrosos e que apresentam rápida degradação (Pessoa, et al., 2013), dessa forma, essa 
alta degradação de carboidratos proporcionadas pela palma podem ter favorecido os 
coeficientes de digestibilidade dos nutrientes do bagaço de cana-de-açúcar, em 
consequência de sua maior proporção na dieta deste tratamento. 

Ramos et al. (2017), avaliando a digestibilidade de diferentes fontes de volumosos na 
dieta de cabras em lactação, reportaram valores de DMS próximos aos achados nesse 
trabalho, com médias de 66,96 e 62,61% de DMS para a associação da palma forrageira 
com a silagem de sorgo e feno de capim buffel, respectivamente. No entanto, os 
coeficientes de digestibilidade da PB e CNF não acompanharam esse comportamento, 
de forma que os resultados para a DPB (62,12%) e DCNF 329 (64,61%) foram inferiores 
aos achados desse trabalho. 

Nos ruminantes, dietas com elevados teores de FDN advindo de forragens, tendem a 
diminuir o consumo e aumentar a taxa de degradação dos nutrientes, pois a fibra é a 
responsável pela diminuição da taxa de passagem e consequentemente maior tempo 
de retenção dos alimentos no trato gastrointestinal dos animais, resultando em maior 
exposição dos nutrientes ao ambiente ruminal, justificando os casos em que há o 
aumento da digestibilidade (Bispo et al., 2007; Costa, 2013). Entretanto, as dietas 
experimentais continham teores semelhantes de FDN, FDA e Lignina (LIG) o que 
implicaria numa semelhante taxa de passagem e degradação, justificando a ausência 
de efeito para DFDN (Tabela 2). 

Por outro lado, o tamanho da partícula foi destacado por Mertens (1997), como capaz 
de influenciar a capacidade mastigatória, salivação, motilidade do rúmen, entre outras 
funções, e estas estão diretamente associados com a taxa de passagem e a 
digestibilidade dos alimentos. Desse modo os maiores níveis de digestibilidade da dieta 
com bagaço de cana-de-açúcar podem estar relacionados com a maneira que o próprio 
material tenha sido processado na usina, podendo originar um produto mais grosseiro 
e ocasionando uma seleção das partículas menores, pelos animais. Ou seja, a 
capacidade seletiva dos caprinos, somado com a forma que o alimento foi ofertado 

podem, também, ter influenciado os diferentes níveis de digestibilidade entre as dietas. 

 
Conclusão 

 

A palma forrageira associada ao bagaço de cana-de-açúcar apresentou maiores 
resultados para os coeficientes de digestibilidade da matéria seca, proteína bruta e 

carboidratos não-fibrosos. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Composição percentual e química das dietas experimentais 

 
 

Tabela 2. Coeficientes de digestibilidade de dietas ofertadas a caprinos mantidos em 

confinamento 
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CÓDIGO: SB0481 

AUTOR: MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ROBSON ALEXSANDRO DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento do sorgo irrigado com água salina e submetido a adubação 

nitrogenada 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar as respostas de plantas de sorgo cv. BRS Ponta 
Negra submetido a aplicação de doses de nitrogênio, em casa de vegetação, quando 
submetidas a diferentes níveis de salinidade da água. As doses de nitrogênio foram 
(0,50, 100,150 kg há-1) e cinco níveis de salinidade (0,5, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1). 
Para a instalação do experimento foi utilizado solo arenoso colocados em vasos 
plásticos perfurados na face inferior antes porém foi colocado uma camada de brita para 
facilitar a drenagem. Foram semeadas dez sementes de Sorgo cv BRS Ponta Negra em 
cada vaso. O delineamento foi inteiramente casualizado com quatro repetições, no 
esquema fatorial 4x5 totalizando 20 tratamentos. O uso da adubação química 
nitrogenada promoveu o crescimento das plantas de sorgo cv BRS Ponta Negra. A 
salinidade não interferiu no crescimento das plantas. 

 
 

Palavras-chave: nutrição, solos, salinidade. 

TITLE: Sorghum development irrigated with saline water and subjected to nitrogen 

fertilization 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the responses of sorghum cv. BRS Ponta 
Negra under nitrogen application in greenhouse when submitted to different levels of 
water salinity. Nitrogen rates were (0.50, 100.150 kg ha -1) and five levels of salinity (0.5, 
1.5, 2.5, 3.5 and 4.5 dS m-1). For the installation of the experiment was used sandy soil 
placed in perforated plastic pots on the lower face before but a layer of gravel was placed 
to facilitate drainage. Ten seeds of Sorghum cv BRS Ponta Negra were sown in each 
pot. The design was completely randomized with four replications, in a 4x5 factorial 
scheme totaling 20 treatments. The use of nitrogen chemical fertilization promoted the 
growth of sorghum cv BRS Ponta Negra plants. Salinity did not interfere with plant 
growth. 

 
 
Keywords: nutrition, soil, salinity. 

Introdução 
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A baixa disponibilidade de recursos hídricos nas regiões áridas e semiáridas envolvem 
aspectos quantitativos e qualitativos, principalmente a presença de saias nestes 
mananciais, sejam superficiais ou subterrâneos, causando restrições de uso para o 
consumo humano, animal e irrigação (MEDEIROS et al.,2003). Todas as águas 
utilizadas na irrigação, independente da fonte em que foi obtida, apresentam 
determinadas concentrações de sais; assim, o uso contínuo de áreas sob irrigação 
acarreta acúmulo desses sais no solo (MEDEIROS et al., 2012). Estresse salino são 
constituídos de dois componentes: o osmótico e o iônico. O primeiro deles é decorrente 
da alta concentração de sais no ambiente radicular, que provoca a diminuição do 
potencial hídrico do solo e reduz a disponibilidade de água para a planta. Já o 
componente iônico decorrente do acúmulo de certos íons (em geral, Na+ e Cl) e pode 
provocar desequilíbrio nutricional, toxidez ou ambos (MUNNS;TESTE,2008).O Sorgo é 
uma gramínea de origem tropical que apresenta característica xerófilas, desenvolvendo 
mecanismos eficientes de tolerância à seca. Respondendo com alta taxas 
fotossintéticas, mesmo em condições de limitação na disponibilidade de CO2, a partir 
do mecanismo de fechamento dos estômatos para minimização de perda de água ( 
LANDAU;SANS,2018). A cultivar BRS Ponta Negra foi desenvolvida na Embrapa Milho 
e Sorgo, a partir da seleção em gerações segregantes de cruzamento, visando 
tolerância à toxicidade de alumínio e a seca, razões para sua inclusão nos ensaios para 
o Nordeste. Apresentando uma moderada resistência à seca, o sorgo possui uma 
características bromatológica semelhante ao milho o que favorece ao processo de 
silagem ( TABOSA et al., 2012 ) e, com elevada produtividade de biomassa com menor 
custos de produção, permitindo mas de um corte com única semeadura, resultando, 
segundo Von Pinho et al. (2007). Na literatura é possível encontrar vários resultados 
sobre a interação adubação nitrogenada e salinidade, tanto positivos quanto negativos, 
e, principalmente, na cultura do sorgo, principalmente, na cultivar BRS ponta Negra, 
carece de estudos para se definir ou um grau de tolerância da cultiva ou uma dossel 
ideal que possa incrementar a produção com o uso de água de má qualidade. O objetivo 
deste trabalho foi de avaliar as respostas de plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra 
submetido a aplicação de doses de nitrogênio, em casa de vegetação, quando 

submetidas a diferentes níveis de salinidade da água. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi conduzido em casa e vegetação na Escola Agrícola de Jundiaí – 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, localizada no município de Macaíba – RN, em casa de 
vegetação. Para a instalação do experimento foi utilizado dez quilos de solo arenoso 
(ver tabela 1) colocados em vasos plásticos perfurados na face inferior antes porém foi 
colocada uma camada de brita de dois centímetros para facilitar a drenagem. 

Para semeadura realizada foram dez sementes de Sorgo cv BRS Ponta Negra em cada 
vaso e início da adubação nitrogenada, a pois dez dias foram feitos o desbaste deixando 
apenas três plantas por vaso e tiveram início as aplicações das soluções salinas. As 
aplicações foram feitas no período da manhã, com intervalos de 3 dias. Para o preparo 
das soluções salinas, foi utilizada água do açude, localizado na Escola Agrícola de 
Jundiaí, adicionadas com os sais de NaCl, CaCl2H2O, MgCl2.6H2O dissolvidos em 
água de açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade 
elétrica da água irrigação (CEa) e sua concentração (mmolc L-1= CE x 10), extraída de 
Rhoades; e Mashali (1992). Na tabela 2, observa-se a composição química das águas 
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utilizadas para a irrigação no experimento. A cada 10 dias após a aplicação da água 
salina, foram realizadas coletas de amostras de solo de cada vaso na profundidade de 
20 cm, nas repetições de cada tratamento, homogeneizadas formando uma amostra 
composta por tratamento, logo em seguida acondicionadas em sacos plásticos 
correspondente a cada tratamento .O delineamento foi inteiramente casualizado com 
quatro repetições, no esquema fatorial 4x5 totalizando 20 tratamentos foram avaliadas 
quatro doses de adubação nitrogenada (ureia), (0,50,100,,150 kg/há-¹) e cinco níveis de 
salinidade (0,5 , 1,5 , 2,5 , 3,5 e 4,5 dSm-¹).As análise das variáveis foram atura 
utilizando trena, diâmetro do colmo utilizando paquímetro digital. Os resultados das 
variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey com p < 0,05,) utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta. 

 
Resultados e Discussões 

 

Não foi observado consequências negativas da salinidade sobre o crescimento da cv 
BRS Ponta Negra, os tratamentos com adubação nitrogenada de acordo com os 
resultados obtidos como mostra os gráficos abaixo 3 e 4 as doses de nitrogênio 
aplicadas influenciaram, estatisticamente, todas as variáveis, com o maior crescimento 
tanto de altura quanto de diâmetro apresentado quando da aplicação da maior dose de 
adubação nitrogenada. Feijão et al (2011) ao analisar o efeito do nitrogênio no sorgo 
constatou que o incremento do nitrogênio favoreceu o crescimento das plantas de sorgo 
em condições salinas. 

 
Conclusão 

 

O uso da adubação química nitrogenada promoveu o crescimento das plantas de sorgo 
cv BRS Ponta Negra. A salinidade não interferiu no crescimento das plantas, 
provavelmente, devido aos níveis de salinidade estarem abaixo do máximo 
recomendado para a cultura do sorgo. 
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TÍTULO: EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL NA CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA DE SOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.). 

Resumo 

 

O projeto teve por objetivo avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizantes 
orgânicos/minerais e da inoculação de fungo micorrízico arbuscular nos valores da 
condutividade elétrica de um Argissolo Amarelo cultivado com pinhão manso (Jatropha 
curcas L.). O delineamento utilizado no experimento foi o de blocos ao acaso em 
esquema fatorial 6 x 2, correspondendo a seis tratamentos de adubação de cobertura 
(UV – Urina de Vaca; BL – Biofertilizante líquido; EP – Efluente de piscicultura; BPK - 
Biofertilizante de rochas fosfatada/potássica; RPK – rocha fosfatada/potássica moída; 
AM – adubação mineral) e dois tratamentos de micorrização (com e sem micorrização), 
com quatro repetições. O experimento foi realizado em área da Escola Agrícola de 
Jundiaí (UFRN). Os tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças 
significativas nos os valores de condutividade elétrica do solo, nos solos sem e com 
aplicação de fungo micorrízico arbuscular. Não houve efeito significativo da 
micorrização nos valores da condutividade elétrica do solo. 

 
 

Palavras-chave: Micorrização, urina de vaca, efluente de piscicultura 

TITLE: EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION ON ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY OF A SOIL CULTIVATED WITH Jatropha curcas. 

Abstract 

 

The project aimed to evaluate the effects of fertilizer application and inoculation of 
arbuscular mycorrhizal fungi on the electrical conductivity of an Argissolo Amarelo 
cultivated with jatropha (Jatropha curcas L.). The experiment was conducted at the 
Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil, using a randomized block design with 
three replicates in a 6 x 2 factorial arrangement, consisting of six topdressing treatments 
(UV - Cow urine; BL – Liquid biofertilizer; EP - Fish effluent; BPK - Biofertilizer of 
phosphate/potassium rocks; RPK - Ground phosphate/potassium rocks; AM - mineral 
fertilizer) and two treatments in regard to arbuscular mycorrhizal fungi (with and without 
mycorrhizal fungi). The fertilization treatments studied did not promote significant 
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differences in the values of soil electrical conductivity in soils without and with application 
of arbuscular mycorrhizal fungus. There was no significant effect of mycorrhiza on the 

values of soil electrical conductivity. 

 
 
Keywords: Mycorrhization, cow urine, fish farming effluent 

Introdução 

O Brasil tem grande diversidade de matéria prima oriundas de espécies oleaginosas 
para a produção biocombustíveis, com a vantagem de se poder inserir o agricultor 
familiar na cadeia produtiva do biodísel (DRUMOND et al. 2016). Dentre as espécies 
mais adaptadas à região Nordeste do Brasil, o pinhão-manso (Jatropha curcas L.) se 
destaca devido à alta capacidade de produzir óleo com potencial para ser utilizado como 
biodiesel (FREITAS, 2015). 

De acordo com FERNANDES et al. (2013), pouco se conhece sobre os efeitos da 
adubação sobre a cultura do pinhão manso, principalmente em estudos de produtividade 
em condições de campo. 

O desenvolvimento e a utilização de técnicas de manejo em sistemas de produção com 
bases agroecológicas têm despertado interesse mundial, contribuindo para reduzir o 
uso dos fertilizantes químicos e dos custos de produção, promovendo a preservação 
ambiental e a sustentabilidade dos sistemas de produção com base ecológica na 
agricultura familiar 

 
Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN) em área cultivada com 
pinhão manso (Jatropha curcas L.) implantada em 2011, com espaçamento de 3m x 3m. 
O solo da área experimental é um Argissolo Amarelo Distrófico. O experimento utilizado 
foi o em blocos ao acaso em esquema fatorial de 6 x 2, correspondendo a seis 
tratamentos de adubação de cobertura (Urina de vaca-UV, Biofertilizante líquido-BL, 
Efluente de piscicultura-EP, Adubação mineral-AM, Biofertilizante de rochas 
fosfatada/potássica-BPK100 e Rochas fosfatada/potássica moídas-RPK100), dois 
tratamentos de micorrização (com e sem aplicação de fungo micorrízico arbuscular), 
com quatro repetições. 

As adubações com UV, BL e EP foram realizadas a cada 120 dias, sendo aplicados 
1000 mL na dosagem de 50% na superfície no solo, a 20 cm das plantas. As adubações 
de cobertura com adubo mineral e biofertilizantes de rochas foram baseadas na análise 
química do solo. O fungo micorrízico usado no experimento foi o da espécie Glomus 
fasciculatum Gerd. & Trappe, com inoculação realizada adicionando-se 5,0 g do inóculo 
por planta, diretamente no solo. 

Foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm, a 10 cm do caule da 
planta para análise de condutividade elétrica do solo, seguindo metodologia proposta 
por Pereira et al (1981). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, usando o programa Sisvar 

(FERREIRA, 2011). 
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Resultados e Discussões 

 

A figura 1 anexada mostra que não ocorrerem diferenças significativas entre os valores 
de condutividade elétrica dos solos nos tratamentos com adubação estudados. Estes 
resultados ocorreram nas plantas com e sem aplicação de fungo micorrízico arbuscular. 

Em todos os tratamentos de adubação estudados, não houve efeito significativo da 

micorrização nos valores da condutividade elétrica do solo. 

Os valores de condutividade elétrica do solo em todos os tratamentos de adubação 
estudados foram consideram muito baixos, pois são muito inferiores ao limite para um 
solo ser considerado salino (CE ≥ 4 dS/m). 

 
Conclusão 

 

Os tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças significativas nos 
os valores de condutividade elétrica do solo, nos solos sem e com aplicação de fungo 
micorrízico arbuscular. 

Não houve efeito significativo da micorrização nos valores da condutividade elétrica do 
solo. 
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Anexos 

 

 

Resultados- figura 1 anexada 
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TÍTULO: Uso do extrato pirolenhoso de eucalipto na eclosão de ovos e sobrevivência 

de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns no cultivo de alevinos é a ocorrência de doenças e 
enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade entre a espécie se dá na eclosão dos 
ovos que não receberam nenhum tipo de fungicida. Utilizado como estimulador de 
crescimento e como antifúngico, o Extrato Pirolenhoso é um subproduto da 
carbonização da madeira através da condensação da fumaça muito utilizado na 
agricultura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação do Extrato Pirolenhoso 
sobre a eclosão de ovos de Betta splendens. O lenho de Eucalyptus grandis W. Hill ex 
Maiden foi utilizado na carbonização, para obter o Extrato Pirolenhoso (EP), no qual 
posteriormente foi bidestilado, para eliminar qualquer toxina presente no extrato. Em 
cada aquário foram utilizados 10 ovos, resultantes da fecundação de casais de betas, 
com os tratamentos T0: água, T1: uma gota do EP, T2: duas gotas do EP, T3: três gotas 
do EP e o T4: quatro gotas do EP, sendo cinco repetições por tratamento. Como 
resultado, foi encontrado que o tratamento T2 apresentou um potencial favorável para 
a eclosão de ovos de Betta splendens, podendo ser utilizado comercialmente para 
produção e comercialização, obtendo baixos índices de mortalidade na espécie. 

 
 

Palavras-chave: Carbonização, Peixe, Reprodução 

TITLE: Use of Pyroligneous Eucalyptus Extract in the hatching of Betta splendens eggs 

Abstract 

 

One of the most common problems in the cultivation of fingerlings is the occurrence of 
diseases and illnesses, in which the high mortality rate among the species occurs in the 
hatching of eggs that have not received any kind of fungicide. Used as a growth stimulant 
and antifungal, Pyroligneous Extract is a byproduct of wood carbonization through the 
condensation of smoke widely used in agriculture. The objective of the present work was 
to evaluate the action of Pyroligneous Extract on the hatching of Betta splendens eggs. 
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden wood was used in carbonization to obtain 
Pyroligneous Extract (EP), which was later bi-distilled to eliminate any toxin present in 
the extract. In each aquarium were used 10 eggs, resulting from the fertilization of 
couples of betas, with treatments T0: water, T1: one drop of EP, T2: two drops of EP, 
T3: three drops of EP and T4: four drops of EP, with five repetitions per treatment. As a 
result, it was found that the T2 treatment had a favorable potential for hatching of Betta 
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splendens eggs, and can be used commercially for production and commercialization, 
obtaining low mortality rates in the species. 

 
 
Keywords: Carbonization, Fish, Reproduction. 

Introdução 

O Betta splendens, conhecido como Betta, está entre as cinco espécies de peixes 
ornamentais mais importadas dos Estados Unidos, sendo criado em diversos países 
tropicais, no qual seu habitat natural são as regiões alagadiças com águas estagnadas 
e pobres em oxigênio, como campos de plantação de arroz (Chapman et al., 1997). O 
Betta tem se expandido na região da Zona da Mata Mineira, nos estados do Nordeste 
brasileiro, e em outras regiões do país, possuindo uma boa adaptação, conjunto de 
beleza, poucas exigências e rusticidade, garantindo bons resultados à criação, o que 

representa significativa fonte de renda para os piscicultores (Santos et al., 2013). 

Um dos problemas mais comuns no cultivo de alevinos é a ocorrência de doenças e 
enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade entre a espécie se dá na eclosão dos 
ovos que não receberam nenhum tipo de fungicida. Na criação de Betta, a incidência de 
Saprolegniose (Saprolegnia sp.), principalmente no período de reprodução, é alta, 
atingindo a inoculação dos ovos, porém alguns criadores já estão utilizando antifúngicos 
na água de reprodução, como prevenção para esse problema (Faria et al., 2006). 

Inúmeros patógenos causadores de doenças para os alevinos estão presentes na água 
ou, até mesmo, no substrato contido no aquário. Na maioria das vezes os peixes são 
resistentes aos patógenos, porém quando são submetidos a condições estressantes, a 
resistência se torna mínima. Um produto natural quem vendo utilizado na agricultura 
como estimulador de crescimento e como antifúngico é o Extrato Pirolenhoso, que é um 
subproduto da carbonização da madeira a partir da condensação da fumaça durante o 
processo de queima (Bortoletto et al., 2009). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação do Extrato 
Pirolenhoso sobre a eclosão de ovos dos alevinos de Betta splendens. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi conduzido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias (UEACIA), pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
localizada no município de Macaíba/RN, situada nas coordenadas 5°52’23”S – 

35°21’47”. 

Para a extração do Extrato Pirolenhoso (EP) foi realizada a carbonização da lenha da 
espécie Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden , advindo do plantio experimental 
localizado na UAECIA. A carbonização foi realizada em mini forno retangular com 
queimador vertical de fumaça. O produto bruto foi levado para o Laboratório de 
Tecnologia da Madeira, também localizado na UAECIA, para ser bidestilado em um 
destilador do tipo retorta de aço inox, com o objetivo de eliminar completamente o 
alcatrão ou outras toxinas que ainda poderão estar presentes. 
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Casais de Bettas foram postos para reproduzir por 2 ou 3 dias, e dentre os ovos obtidos 
pelas fêmeas, foram utilizados neste experimento 10 ovos em cada aquário. Os aquários 
foram preenchidos com 200 ml de água, como sugerido pelo Departamento de 
Aquicultura da UFRN, e os tratamentos foram separados por gotas do extrato, com cinco 
repetições por tratamento, como mostra a Tabela 1. 

As contagens foram realizadas diariamente, no qual foram retirados os ovos ‘’fungados’’ 
e era feita a contagem dos eclodidos. A avaliação dos resultados foi feita por 
delineamento inteiramente casualizado e para a confecção dos gráficos, os modelos de 
regressão polinomial foram ajustados no software Excel, onde foram plotadas as 
diferentes concentrações de pirolenhoso e suas respectivas variáveis de análise. 

 
Resultados e Discussões 

 

Avaliando a eclosão dos ovos de Betta splendens, é possível visualizar que o Extrato 
Pirolenhoso demonstrou um resultado benéfico quando utilizado em determinada 
concentração (Figura 1). Observa-se que até o tratamento com duas gotas, a eclosão 
tendeu a aumentar, chegando a médias de 9 ovos eclodidos. Na medida que se eleva 
o número de gotas, os demais tratamentos apresentaram resultados inferiores ao T2, 
no qual o T1, T3 e T4 apresentaram médias de 7, 8,2 e 4,4, respectivamente. 

Silva et. al. (2016) avaliou a influência da salinidade na incubação de ovos de B. 
splendens, pois pode-se afirmar que o sal chega a acelerar a eclosão dos ovos e reduzir 
o estresse pós-eclosão, além de aumentar a sobrevivência das larvas. Testando três 
doses salinas 2%, 4% e 6%, com controle 0%, apresentando resultados que diferem 
desta pesquisa, pois a o tratamento que obteve uma maior taxa de ovos eclodidos foi o 

controle, sem salinidade (54,7%), seguido do 2% (52%), 4% (49,3%) e 6% (37,3%). 

Behrensdorf et. al. (2011) realizou o teste ecotoxicológico do extrato pirolenhoso sobre 
o peixe Danio rerio, nas concentrações de 0, 2% e 5%, equivalente a 0, 40 ml e 100 ml. 
Onde a espécie apresentou 100% na sua taxa de mortalidade na concentração de 5%. 
Resultados esses que divergem do apresentado nesta pesquisa, ilustrado na figura 1, 
onde apresenta as maiores taxas de eclosão quando submetidas a presença do Extrato 
Pirolenhoso na concentração de duas gotas. O comportamento diferente das espécies 
diante sua eclosão pode ser explicado devido as altas concentrações utilizadas em ml, 
onde acarretou a morte total da espécie. Comprovando, assim, que o Extrato é eficaz 
dependendo da concentração e da espécie que será aplicado. 

Morandi Filho et al (2006) encontraram uma baixa mortalidade em lagartas de 
Argyrotaenia sphaleropa tratadas com a formulação comercial do EP, Biopirol 7M® nas 
dosagens de 250 e 500mL 100L-1. Sendo esse fator de caráter corriqueiro na 
sobrevivência dos alevinos e possivelmente sanado a partir da adição da solução com 
o Extrato Pirolenhoso. 

Azevedo et al. (2005) concluíram que a aplicação de ácido pirolenhoso no decorrer do 
desenvolvimento da cultura do melão funciona como um ativador fisiológico, tornando-
a resistente ao ataque da mosca-branca (Bemisia tabaci biótipo B). O que também pode 
ser esperado para os alevinos de Betta, reduzindo os índices de mortalidade e os níveis 
de fungos nos aquários, aumentando a produtividade dessa espécie. 
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Conclusão 

 

Portanto, conclui-se que o Extrato Pirolenhoso extraído do Eucalyptus grandis 
apresenta um potencial favorável para a eclosão de Betta splendens quando utilizado 
em concentração de 2 gotas, podendo ser utilizado comercialmente para produção e 
comercialização, obtendo baixos índices de mortalidade na espécie. 
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TÍTULO: MULTIPLICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E 

CONSERVAÇÃO DE ACESSOS DE BUCHA VEGETAL (Luffa spp.) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo a realização da multiplicação, caracterização 
morfoagronômica e conservação de acessos de bucha vegetal coletados no município 
de Macaíba-RN, e de estudo de mercado para produtos e subprodutos derivados de 
Luffa spp. O experimento foi executado no pomar didático da Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ), em Macaíba/RN. Utilizou-se o delineamento de blocos completos ao acaso, com 
tratamentos referentes aos acessos e quatro repetições. A caracterização dos acessos 
realizada por meio da aplicação de 16 descritores morfoagronômicos: comprimento da 
folha, largura da folha, razão foliar, número de ramificações, comprimento do pecíolo, 
diâmetro do pecíolo, comprimento da corola, largura da corola, comprimento da pétala, 
comprimento do cálice (estes para flores masculinas e femininas), comprimento do 
receptáculo de flores femininas e número médio de frutos por acesso. Os dados foram 
submetidos à análise de variância univariada pelo teste F de Snedecor e as médias 
comparadas usando o teste de Tukey a 5% de probabilidade. O processamento analítico 
dos dados foram realizado com os aplicativos computacionais R (R CORE TEAM, 2016). 
 

Palavras-chave: Luffa spp., descritores morfoagronômicos, recursos genéticos vegetais. 

TITLE: MULTIPLICATION, MORPHOAGRONOMIC CHARACTERIZATION AND 

CONSERVATION OF PLANT BUSHING ACCESSIONS (Luffa spp.) 

Abstract 

The objective of this work was to perform the multiplication, morphoagronomic 
characterization and conservation of plant bushing accessions collected in the 
municipality of Macaíba-RN, and of market study for products and by-product derived 
from Luffa spp. O Experiment was carried out in the didactic orchard of the Agricultural 
School of Jundiaí (EAJ), in Macaíba/RN. A complete randomized block design was used, 
with treatments referring to the accessions and four replications. The characterization of 
accessions performed through the application of 16 morphoagronomic descriptors: leaf 
length, leaf width, leaf ratio, number of branches, petiole length, petiole diameter, corolla 
length, Corolla width , petal length, calyx length (these for male and female flowers), 
length of the receptacle of female flowers and average number of fruits per access. The 
data were subjected to univariate analysis of variance by Snedecor's F test and the 
averages were compared using the Tukey test at 5% probability. The analytical 
processing of the data was performed with the computational Applications R (R CORE 
TEAM, 2016). 
 
Keywords: Luffa spp., morphoagronomic descriptors, plant genetic resources. 

Introdução 
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A bucha vegetal (Luffa sp.) é uma planta trepadeira da família cucurbitáceas originária 
do continente Asiático, com grande importância socioeconômica para a agricultura 
familiar promovendo a inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento e 
sustentação das famílias no campo, garantindo a conservação destas espécies e a 
contribuição na renda familiar. O principal uso da bucha vegetal é como esponja de 
banho, para o qual se destina a maior parte da produção brasileira. Outras aplicações 
mostram-se relacionadas à higiene geral e artesanato; na indústria, empregadas na 
fabricação de estofamento automotivo, dispositivos de filtragem e isolamentos acústicos 
e térmicos (CARVALHO, 2007; FERREIRA et al., 2010). No Brasil houve redução no 
interesse de produção da cultura devido ao surgimento de esponjas sintéticas derivadas 
do petróleo, de difícil degradação, mas o cultivo reconquistou importância econômica 
nos últimos dez anos, com a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental 
e pressão da população e organizações pela busca de práticas ecologicamente 
corretas, que fez com que reabrisse o mercado para produtos naturais e biodegradáveis. 
Entretanto, mesmo com a expansão atual da cultura, a bucha não é considerada, uma 
hortaliça economicamente importante no Brasil, em razão da inexistência de 
informações estatísticas sobre preços e produção (MELO; MOREIRA; 2007; 
MAROUELLI, 2013). De forma geral predominam apenas variedades locais, 
demandando informações científicas aprofundadas (MEDEIROS, 2015). Em vista disso, 
poucos dos genótipos de bucha vegetal cultivada atualmente no Brasil são resultantes 
de programas de melhoramento e por isto apresenta uma série de limitações 
importantes para a comercialização, como, por exemplo, a desuniformidade dos frutos 
(MEDEIROS, 2015; LIRA et al., 2012), o que reforça a necessidade de estudos para 
desenvolver tecnologias adequadas para o cultivo e melhoramento da cultura. Dessa 
forma, ações de coleta, multiplicação e caracterização, e conservação de acessos 
mostram-se importantes para identificação de genótipos promissores para o 
melhoramento, bem como a preservação de germoplasma. O aprimoramento das 
pesquisas revela-se necessário para aquisição de informações e identificação deste 
material genético, podendo ser aplicado em coleções de germoplasma (TORRES 
FILHO, 2008).Afim de reduzir as limitações de produção devido a variabilidade genética 
presente na agricultura tradicional, além da conservação destes genótipos que 
apresentam características promissoras para o melhoramento. conforme exposto, foi 
configurada a importância socioeconômica como provável fonte de renda complementar 
para manutenção da unidade agrícola familiar, bem como o relevante potencial 
econômico dos produtos e subprodutos derivados ecologicamente sustentáveis e, 
ainda, a ausência de informações sobre recomendações técnicas de cultivo e de ações 
objetivas para o resgate, multiplicação e conservação de germoplasma, bem como de 
melhoramento de genótipos para as condições ambientais do município de Macaíba – 
RN. Visto que as informações expostas configuram um cenário de importância 
socioeconômica que se desenvolve de modo a complementar a agricultura tradicional, 
bem como o reforço de medidas socio ambientes, potencializando a introdução de 
produtos e subprodutos derivados de origem ecológica e sustentável, sustentam a 
necessidade por ações que objetive o resgate, multiplicação e conservação do 
germoplasma Portanto, o objetivo deste trabalho foi a realização de coleta, 
multiplicação, caracterização morfoagronômica e conservação de acessos de bucha 
vegetal coletados no município de Macaíba-RN. 
 

Metodologia 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL O experimento foi instalado no 
período de Junho a Outubro de 2018 no pomar didático da Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ)/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECA) da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), município de Macaíba/RN (5° 
11’S; 37° 20’W e altitude de 18 m). O clima, de acordo com a classificação de Koppen, 
é caracterizado pela transição entre os tipos As e BSw, com temperaturas elevadas ao 
longo de todo o ano (média anual de 27°C, máxima de 32°C e mínima de 21°C) (IDEMA, 
2013). A precipitação média anual é de 1.442,8 mm, sendo mal distribuída, com a 
estação chuvosa adiantando-se para o outono (MASCARENHAS et al., 2005). 
DELINEAMENTO EXPERIMENTAL Utilizou-se o delineamento de blocos completos ao 
acaso, com oito tratamentos e três repetições. Os tratamentos corresponderão aos 
acessos de bucha vegetal e a parcela experimental foi constituída por quatro plantas. 
MATERIAL EXPERIMENTAL Os acessos de bucha vegetal utilizados foram 
provenientes de coletas no município de Macaíba-RN e da coleção de trabalho do 
Laboratório de Bioestatística da EAJ-UAECA/UFRN. INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DO 
EXPERIMENTO Para a instalação do experimento, foram produzidas mudas 
semeando-se uma semente por célula em bandejas de poliestireno com 128 células. O 
substrato utilizado para produção de mudas foi o Tropstrato HA Hortaliças® ou similar. 
Após a semeadura, as bandejas foram mantidas em casa de vegetação e irrigadas três 
vezes ao dia. O transplantio para a área experimental foi realizado quando as plântulas 
apresentarem duas folhas definitivas. O espaçamento utilizado em campo foi de 3 m 
entre plantas e 3 m entre fileiras. O sistema de cultivo adotado foi o de latada, sendo 
este uma opção de condução da cultura de acordo com Ávila (2002) e Aguiar et al. 
(2014). Para construir a latada, foram utilizados mourões de madeira com diâmetro 
aproximado de 10 cm, estacas de bambu seco para suporte das linhas principais entre 
os mourões, arame liso nº 12 para constituição da linha principal, colocada 2 m sobre o 
solo e imediatamente acima das plantas, e nº 14 para as linhas transversais às 
principais. Para o tutoramento das plantas, os postes de madeira foram fixados com 
distância de trinta centímetros ao lado do colo das plantas, 50 dias após o transplantio, 
logo após o início da floração, quando as plantas apresentarem ramas com comprimento 
aproximado de 1,5 m. Foi realizada a condução da haste principal da planta até à latada, 
utilizando a superfície dos mourões, de forma a orientar o crescimento em direção à 
parte superior da estrutura de arame. A condução das plantas foi realizada durante todo 
o experimento, para evitar o entrelaçamento entre plantas. O sistema de irrigação 
utilizado foi o de aplicação localizada por gotejamento, sendo realizadas duas regas por 
dia. Os manejo e tratos culturais foram realizados de acordo com as recomendações 
técnicas de Aguiar et al. (2014), exceto a eliminação das brotações na base da planta, 
pois o número de ramificações (NR) foi utilizado como descritor para caracterização dos 
acessos. Durante a condução do experimento, foi realizada polinização manual 
conforme Medeiros (2015), para a multiplicação dos acessos de bucha vegetal e 
obtenção de progênies endogâmicas. Para isso foi feita a proteção das flores femininas 
e masculinas no dia anterior a antese com sacos de papel presos por clipes entre as 
15:30 e 17h durante o período de floração. Na manhã imediatamente seguinte ao dia de 
proteção das flores, até às 9 horas, foi realizada a autopolinização manual das flores 
femininas através do leve atrito entre anteras abertas das flores masculinas com a 
superfície do estigma das flores femininas de um mesmo acesso. Após o procedimento, 
as flores autopolinizadas foram novamente protegidas por três dias de agentes 
polinizadores, sendo o doador de pólen identificado por fita colorida. A fita de 
identificação foi amarrada no pedúnculo da flor autofecundada. CARACTERIZAÇÃO DO 
GERMOPLASMA Os acessos foram caracterizados utilizando descritores morfo-
agronômicos, definidos pelo IPGRI (International PlantGenetic Resources Institute) 
(IPGRI, 2003), para caracteres de parte aérea. Foram determinados descritores da 
planta [número de ramificações (NR): foi obtido a partir da contagem das hastes, 
excetuando-se a principal, no final do ciclo da planta] e descritores da folha [razão foliar 
(RF): foi obtido pela razão entre o comprimento e a largura da folha em centímetros 
(cm); comprimento da folha (CF): corresponderá à distância entre o ponto de inserção 
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do pecíolo e a extremidade oposta do limbo; largura foliar (LF): corresponderá à maior 
distância horizontal entre as bordas extremas; comprimento do pecíolo (CP): foi obtido 
pela mensuração com régua graduada em milímetro. A mensuração foi feita a partir da 
base do pecíolo até a sua extremidade final e diâmetro de pecíolo (DP): determinado na 
região de maior calibre, localizada na inserção do pecíolo na haste]. ANÁLISE 
ESTATÍSTICA Foi realizada a análise univariada de variância (anava) e aplicado o teste 
de comparações múltiplas de médias de Tukey (p < 0,05). Antes do processamento da 
análise de variância, os dados de RF, CF, LF, CP e DP foram transformados em log(X) 
para estabilização da variância da distribuição e para NR em √X. Pré-anava foi 
processado o teste de Barttlet (p < 0,05) para homocedasticidade. Para o 
processamento analítico dos dados foi utilizado o aplicativo computacional R, versão 
3.4.4. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com base no resultado da análise de variância, não foi observada variabilidade 
significativa entre os acessos com base nos caracteres avaliados, exceto para NR 
(Tabela 01). A variação dentro dos acessos, caracterizada pelos elevados valores do 
coeficiente de variação experimental, sugere que os acessos estão em processo de 
segregação genética e reporta a provável necessidade de sucessivas gerações de 
autofecundação, com exceção dos descritores DP e RF. De acordo com o teste de 
Bartlett, foi verificada heterocedasticidade dentro de acessos para CF (K-squared = 
30,65**), LF (K-squared = 28,85**), CP (K-squared = 25,73**) e RF (K-squared = 
31,02**), contrastando com DP (K-squared = 10,55ns) e NR (K-squared = 8,25ns). 
Assim como observado neste trabalho, Maia (2017) verificou variância não significativa 
nos caracteres CF [CV (%) = 6,46], LF [CV (%) = 6,76], CP [CV (%) = 10,42] e DP [CV 
(%) = 17,56]. Variação significativa em NR também foi verificada por Tiwari et al. (2004), 
analisando variedades locais do Nepal, Contudo, verificou significância para 
comprimento de pecíolo (CP). Da mesma forma Maia (2017) verificou variabilidade no 
NR, embora o caractere tenha apresentado contribuição relativa para a diversidade 
genética tendendo a zero (0,0002) pelo critério de Singh (1981). O NR foi estudado 
detalhadamente por Blind (2016), que caracterizou 24 acessos de L. cylindrica por meio 
de 22 descritores qualitativos abordando estruturas de ramas, frutos, sementes e da 
fibra. A avaliação foi realizada atribuindo uma escala avaliativa para NR, sendo: baixo 
(até 6 ramas); médio (7 até 11 ramas) e alta (acima de 12 ramas), porém não foi 
verificada diferença significativa entre os acessos, contrastando com NR significativo do 
presente. Motivado por variações ambientais não controláveis ao longo do ensaio, a 
maioria dos acessos avaliados não completou o ciclo, impossibilitando a determinação 
de caracteres em flores e frutos. Analisando os mesmos genótipos até o final do ciclo, 
Maia (2017) verificou que o número de ramificações, apesar de baixa contribuição 
relativa para a diversidade genética, apresentou correlação forte e positiva (r = 0,79) 
com a produção média de frutos por acesso. Neste trabalho, as maiores médias de NR 
foram observadas nos acessos 1 e 6, respectivamente, NR = 4,5 e NR = 4,28 (Tabela 
02). De outra forma, o Acesso 7 apresentou o menor número de ramificações e, de 
acordo com o verificado por Maia (2017), provavelmente também retornaria a menor 
quantidade de buchas por planta. Os acessos 2; 3; 4; 5; 8 3 e 9 formaram um grupo 
intermediário com, aproximadamente, uma haste por planta, sugerindo baixo potencial 
produtivo. O potencial de ramificação observado neste trabalho foi de, 
aproximadamente, 25% do verificado por Maia (2017), avaliando os mesmos genótipos, 
fortalecendo a demanda pela repetição deste ensaio para consolidação dos resultados. 
 
Conclusão 
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Foi verificada variação significativa do número de ramificações (NR) entre os acessos 
avaliados. 
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TÍTULO: Uso do pirolenhoso de jurema-preta na eclosão de ovos e sobrevivência de 

alevinos de Betta splendens 

Resumo 

A diversidade de produtos não madeireiros está crescendo, bem como o seu 
aproveitamento pela sociedade. O Extrato Pirolenhoso é um desses sub produtos, 
obtido a partir da condensação da madeira, é empregado em diversos setores 
relacionados a produção agrícola, além de possuir ação antifúngica. A Mimosa 
tenuiflora, conhecida como jurema-preta é uma espécie de grande abundância na região 
Nordeste e que, por possuir um grande potencial calorífico é uma grande produtora de 
EP. Objetivou-se na pesquisa avaliar o uso do Extrato Pirolenhoso de jurem-preta na 
eclosão de ovos de alevinos de Betta splendens. As amostras de madeiras foram postas 
no interior da mufla e carbonizadas durante 6 horas, em seguida foi coletado o EP 
oriundo da condensação da fumaça. Os casais de peixes Betta splendens foram postos 
para reproduzir em um período de 2 à 3 dias, gerando de 100 à 300 alevinos. Foram 
postos dez alevinos por aquário, contendo 200 ml de água. Os tratamentos foram 
divididos em cinco, cada um com cinco repetições. O EP foi adicionado em gotas, 
ficando: T0 (controle), T1 (uma gota), T2 (duas gotas), T3 e T4. As contagens foram 
realizadas diariamente, contabilizando os ovos eclodidos e retirando os ovos fungados. 
O tratamento com maior relevância para os ovos eclodidos com a influência do extrato 
foi o T2, onde obteve média igual a 10 ovos. Já para a quantidade de ovos fungados, 
os tratamentos T2, T3 e T4 demonstraram resultados satisfatórios, apresentando 
médias baixas, iguais à 3 ovos. 
 
Palavras-chave: Extrato, eclosão e alevinos. 

TITLE: Use of pyroligneous of from jurema-preta in hatching of fingerlings of Betta 

splendens. 

Abstract 

The diversity of non-timber products is growing, as well as their use by society. 
Pyroligneous Extract is one of these by-products, obtained from the condensation of 
wood, it is used in various sectors related to agricultural production, besides having 
antifungal action. The Mimosa tenuiflora known as jurema-preta is a species of great 
abundance in the Northeast region and, because it has a great calorific potential, is a 
great producer of PE. The objective of this research was to evaluate the use of jurema-
preta Pyroligneous Extract in hatching eggs of fingerlings of Betta splendens. The wood 
samples were placed inside the muffle and charred for 6 hours, then the PE from the 
smoke condensation was collected. The fish couples Betta splendens were bred for 2 to 
3 days, generating 100 to 300 fingerling. Ten fingerlings were placed per aquarium, 
containing 200 ml of water. The treatments were divided into five, each with five 
repetitions. The EP was added in drops, leaving: T0 (control), T1 (one drop), T2 (two 
drops), T3 and T4. Counts were taken daily, counting hatched eggs and removing the 
fungal eggs. The most relevant treatment for hatched eggs with the influence of the 
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extract was T2, where it obtained an average of 10 eggs. For the amount of fungal eggs, 
treatments T2, T3 and T4 showed satisfactory results, presenting low average, equal to 
3 eggs. 
 
Keywords: Extract, hatching, fingerlings 

Introdução 

A diversidade de produtos oriundos da vegetação arbórea é gigantesca, porém o Licor 
de Pirolenhoso (LP) vem ganhando destaque, é um produto resultante da condensação 
da fumaça expelida durante a queima de madeira, sob temperatura relativamente alta e 
controle na quantidade de oxigênio, cujo é constituído de 800 a 900 cm3 dm-3 de água, 
e diferentes componentes químicos, predominando, quantitativamente, o ácido acético, 
o metanol, a acetona e os fenóis (SILVA, et al. 2007). Os benefícios ambientais do 
processo de obtenção do LP são considerados ecologicamente corretos, por reduzirem 
a fumaça lançada no ar, melhorando a qualidade de vida para os trabalhadores 
envolvidos diretamente na produção de carvão e para as pessoas da comunidade 
afetadas por esse problema. A jurema preta (Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth) é uma 
das espécies empregadas como fonte de energia na região nordeste do Brasil, por ter 
uma ampla distribuição na localidade se tratando de uma espécie de caráter pioneiro e 
uma das encontradas com maior frequência. (GARGIOLO et al.,2010), e por seu alto 
poder calorífico, o que a torna uma possível espécie produtora do LP. O LP é 
comumente citado na literatura por ser utilizado em diversas vertentes, dentre elas cita-
se a atividade fungicida, onde é empregado no tratamento de doenças ocasionadas no 
processo de produção agrícola (PEREIRA et al. 2007; SILVA, et al. 2007), efeito tóxico 
sobre diferentes espécies do gênero Candida (PEREIRA et al. 2007), atividade 
bactericida nas diferentes culturas microbianas dos gêneros Klebsiella e Escherichia coli 
(SILVA, et al. 2007), na utilização como fertilizante (TSUZUKI et al. 2000; ESECHIE et 
al., 1998; MASCARENHAS, et al. 2006). Alguns produtores também vêm utilizando o 
LP na produção de frutas e hortaliças, como insumo agrícola natural (Biocarbo Indústria 
e Comércio, 2003). Outros benefícios do licor pirolenhoso ainda podem ser constatados 
quando adicionado a diferentes extratos vegetais a exemplo do alho, mucuna, nim, 
proporcionando melhorias no efeito no controle de pragas e doenças na agricultura 
orgânica e natural (GLASS, 2015). Um problema identificado na literatura é a alta taxa 
de mortalidade de alevinos de Betta, quando ocorre a eclosão dos seus ovos que não 
recebem algum tipo de fungicida. Atualmente, é popularmente utilizado folha de 
castanhola para essa finalidade, porém não existe registros sobre o que seria a 
quantidade e tempo ideal do uso destas folhas. Dentro dessa temática, faz-se 
necessário, utilizar outros produtos que apresentem esse efeito antifúngico na 
procriação desta espécie. E o pirolenhoso, surge como uma possível alternativa em 
função de suas propriedades. O peixe Betta, popularmente conhecido como "peixe de 
briga", é original do continente asiático (Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, etc.), e se 
destaca por sua beleza, e variedade de cores e formas. Segundo Faria et al., (2006) seu 
habitat natural está nas regiões alagadiças com águas estagnadas e pobres em 
oxigênio, como brejos, pântanos e campos de plantação de arroz. Saprolegniose 
(Saprolegnia sp) - é identificada por seu crescimento micelial branco ou cinza claro com 
aspecto semelhante a algodão. Pode estar presente em várias partes e nos ovos, e é 
popularmente conhecida por chumaço de algodão (SIQUEIRA, 2004). Na criação de 
Bettas, a incidência dessa doença é relativamente alta, principalmente no período de 
reprodução. Algumas fêmeas que, durante o acasalamento sofreram algum tipo de 
lesão causada pelo macho podem desenvolver a saprolegniose. Seus ovos também 
podem ser acometidos; como prevenção, alguns criadores utilizam antifúngicos na água 
de reprodução (FARIA et al., 2006). Portanto, objetivou-se testar o extrato pirolenhoso 
de jurema-preta, sobre a eclosão de ovos de alevinos de Betta splendens. 
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Metodologia 

 
Carbonização em mufla no laboratório O experimento foi realizado utilizando lenhas de 
jurema-preta, espécie de grande ocorrência no RN e pode ser empregada para a 
produção de energia (lenha e carvão). O processo de carbonização ocorreu no 
Laboratório de Tecnologia da Madeira e Energia da Biomassa, localizados na Unidade 
Acadêmica de Especializada em Ciências Agrárias da Escola Agrícola de Jundiaí, 
pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Macaíba/RN. Antes de 
iniciar a carbonização, o material foi pesado (peso úmido) e foi colocado na estufa 
durante 24 horas à 102 ± 3ºC. Após esse período, elas foram retiradas e pesadas 
novamente a fim de obter-se o peso seco. As amostras de madeira utilizadas foram 
postas em um mini-container e em seguida, posicionada no interior da mufla, onde teve 
a porta fechado após a alocação e o sistema de condensação conectado, sendo de 
extrema importância mantê-lo hermeticamente vedado. O material, com 
aproximadamente 500g, foi carbonizado com o tempo de 6 horas atingindo a 
temperatura final de 450º, com taxa de aquecimento (dada através da relação entre a 
temperatura final e o tempo de carbonização) de 75ºC/h (6 horas). Ao final do processo 
de carbonização, a mufla foi desligada e o sistema de condensação desmontando, tendo 
o mini-container retirado do interior da mufla e passado pelo processo de resfriamento 
à temperatura ambiente por ± 8 horas. Coleta do Licor de Pirolenhoso O Licor de 
Pirolenhoso gerado oriundo da carbonização foi coletado utilizando-se o kitasato com 
capacidade para mil ml. Amostras de 25 mL dos LP obtidos das duas madeiras serão 
extraídos de 10mL de ácido dietílico. A seguir o extrato etéreo será evaporado em rota-
vapor e o resíduo será diluído em 1 mL de acetona, obtendo-se assim as amostras para 
as análises cromatógrafas. Eclosão dos alevinos Casais de Bettas foram postos para 
reproduzir em 2 ou 3 dias, obtendo mais ou menos 100 a 300 ovos por fêmea, sendo 
postos 10 ovos por aquário. O volume de água contido nos aquários foi de 200 ml, como 
sugerido pelo Departamento de Aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí. Os 
tratamentos foram divididos da seguinte forma: Cinco tratamentos com cinco repetições, 
separados por gotas do EP. Obtendo assim, T0: água, T1: uma gota do EP, T2: duas 
gotas do EP, T3: três gotas do EP e o T4: quatro gotas do EP. As contagens foram 
realizadas diariamente, onde foram contabilizados os ovos eclodidos e fez-se a retirada 
dos ovos com a presença de fungos. Para a avaliação dos resultados, os dados foram 
processados por meio do Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), 
desenvolvido pela Central de Processamentos de Dados da Universidade Federal de 
Viçosa, com o delineamento inteiramente casualizado. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para a eclosão dos ovos de Betta splendens, o primeiro parâmetro avaliado no 
experimento, foi observado que, baseado na Figura 1., o Extrato Pirolenhoso obtido a 
partir da jurema-preta influenciou com suas dosagens maiores na eclosão dos alevinos. 
Os tratamentos T2 (com duas gotas do EP) obteve a maior média de eclosão quando 
comparado aos demais, sendo o valor de 10 ovos eclodidos; Os outros tratamentos que 
apresentaram relevância foram o T3 – 7 ovos e T4 – 8 ovos. Lorenzetti et al. (2012) 
desenvolveram experimentos conduzidos in vitro e em condições de campo, onde 
avaliaram produtos naturais em diferentes concentrações no controle da ferrugem das 
folhas do capim-limão, e constataram que in vitro o extrato pirolenhoso de eucalipto, nas 
maiores concentrações (40 e 50 g L-1) utilizadas inibiram 100% a germinação dos 
uredinióporos do patógeno Puccinia nakanishikii. Os tratamentos T0 (controle) e T1 
(apenas 1 gota do EP) não demostraram relevância quando confrontados com os 
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demais. Ambos apresentaram uma média igual, 4 ovos eclodidos. O segundo parâmetro 
avaliado foi o número de ovos fungados no decorrer do experimento. Observou-se que, 
a maior quantidade de ovos com a presença de fungos foi dos tratamentos com menor 
(ou zero) quantidade de Extrato Pirolenhoso, deste modo, o T0 apresentou uma média 
de 4 ovos e T1 sobressaiu dos demais, com média 9 ovos fungados. Já os tratamentos 
T2, T3 e T4 apresentam baixos índices de ovos fungados, obtendo médias equivalentes 
à 3 ovos contaminados. Bonaldo et al. (2007) confirma que, os autores trabalharam com 
o extrato bruto de eucalipto sobre os fungos Rhizoctomia solani, Sclerotium rolfsii, 
Colletotrichum sublineolum, Phytophthora sp e Alternaria alternata, onde verificaram 
que a partir de 20% da concentração do extrato bruto, todos os fungos apresentaram 
inibição do crescimento micelial, e que para S. rolfsii a concentração de 20 µL houve 
100% de inibição do crescimento micelial. 
 
Conclusão 

 
Baseados nos resultados obtidos, conclui-se que para a eclosão dos alevinos de Betta 
splendens utilizando o Extrato Pirolenhoso de jurema-preta, apresentou resultado 
favorável para o T2, com duas gotas do extrato, resultado que sobressaiu quando 
comparado com os demais. Na ação fúngica do EP, os tratamentos T2, T3 e T4 foram 
considerados satisfatórios, pois ambos obtiveram o mesmo valor de ovos fungados, 
considerados baixos. Portanto, o Extrato Pirolenhoso apresentou resultados favoráveis 
e satisfatórios, obtendo o seu melhor desenvolvimento com o tratamento utilizando duas 
gotas (T2) o que lhe confere maior 
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TÍTULO: Estrutura da comunidade arbustiva-arbórea de Floresta Tropical Sazonalmente 

Seca na Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

Os estudos fitossociológicos são realizados com o intuito de caracterizar a estrutura da 
vegetação e compreender a associação das espécies na comunidade, proporcionando 
atributos para a elaboração de estratégias de uso racional das espécies e oferecendo 
subsídios para a criação de políticas de conservação. Desse modo, este trabalho teve 
como objetivo caracterizar a estrutura fitossociológica de um trecho da vegetação 
lenhosa em um remanescente de Floresta Estacional Decidual, denominado Mata do 
Olho d’Água, localizado no município de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. O 
estudo foi realizado através do método de parcelas. Foram alocadas 25 parcelas de 20 
m x 20 m, estabelecidas em um grid de 100 m x 100 m. A coleta das variáveis 
dendrométricas consistiu na mensuração de todos os indivíduos vivos com CAP ≥ 10 
cm e estimativa da altura total. A estrutura horizontal foi determinada através dos 
parâmetros densidade, frequência, dominância e valor de importância. Foram 
calculados os índices de diversidade de Shannon e equabilidade de Pielou. No 
levantamento foram amostrados 1.309 indivíduos ha-1 e 52 táxons. O índice de 
diversidade de Shannon foi de 3,098 nats.ind.-1, enquanto o índice de equabilidade de 
Pielou foi de 0,78. A área basal total foi de 17,2975 m² ha-1. A composição florística da 
Mata do Olho d’Água é típica de Florestas Estacionais Deciduais, observando-se a 
ocorrência de espécies dos domínios Atlântico e Caatinga. 
 
Palavras-chave: Fitogeografia, Mata Seca, Caatinga, Inventário Florestal 

TITLE: STRUCTURE OF A WOODEN VEGETATION CHANGE OF A SEASONALLY 

DRY TROPICAL FOREST REMAINING IN THE NORTHEAST REGION OF BRAZIL 

Abstract 

Phytosociological studies are carried out in order to characterize the structure of 
vegetation and understand the association of species in the community, providing 
attributes for the development of strategies for rational use of species and offering 
subsidies for the creation of conservation policies. Thus, this work aimed to characterize 
the phytosociological structure of a stretch of woody vegetation in a remnant of seasonal 
deciduous forest, called Mata do Olho d´Água, located in the municipality of Macaíba, 
state of Rio Grande do Norte. The study was performed by the plot method. Twenty-five 
contiguous permanent plots of 20 m x 20 m were allocated, established in a 100 m x 100 
m grid. The collection of dendrometric variables consisted of measuring all living 
individuals with CAP ≥ 10 cm and estimating the total height. The horizontal structure 
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was determined by obtaining the parameters density, frequency, dominance and 
importance value. Shannon diversity indices and Pielou equability were calculated. In 
the survey, 1,309 individuals ha-1 and 52 taxa were sampled. Shannon's diversity index 
was 3.098 nats.ind.-1, while Pielou's equability index was 0.78. The total basal area was 
17,2975 m² ha-1. The floristic composition of Mata do Olho d´Água is typical of deciduous 
seasonal forests, observing the occurrence of species from the Atlantic and Caatinga 
domains. 
 
Keywords: Phytogeography, Dry Forest, Caatinga, Forest Inventory, Plant Ecology 

Introdução 

As Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS), denominadas popularmente 
“Matas Secas”, representam cerca de 22% das formações florestais da América do Sul, 
as quais são encontradas em áreas disjuntas de tamanhos variados no norte da 
Argentina, norte da Colômbia, norte da Venezuela, oeste do Paraguai, leste da Bolívia 
e regiões Central e Nordeste do Brasil (ESPÍRITO-SANTO et al., 2008; MURPHY; 
LUGO, 1986; LINARES-PALLOMINO; OLIVEIRA-FILHO; PENNINGTON, 2011; 
HUECK; SEIBERT, 1981). No Brasil, encontram-se distribuídas, geralmente, em áreas 
de transição descontínuas, entre as Florestas Ombrófilas e Semideciduais dos domínios 
Amazônico e Atlântico e em formações vegetacionais dos domínios Cerrado e Caatinga 
(RATTER, 1992). As Florestas Estacionais Deciduais (FED) e algumas Florestas 
Estacionais Semideciduais (FES) também são consideradas FTSS que ocorrem, 
naturalmente, no território brasileiro (MOONEY; BULLOCK; MEDINA, 1995; 
PENNINGTON; PRADO; PENDRY, 2000). Na região Nordeste, as FTSS podem ser 
encontradas próximo à zona costeira, em uma faixa de vegetação denominada 
popularmente de “Zona do Agreste”, situada entre as áreas costeira-úmida e interiorana-
árida; no semiárido, nas encostas e platôs de serras, entre e sob a influência do planalto 
da Borborema e do Complexo-Ibiapaba Araripe; em serras na depressão sertaneja, nos 
estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte; e no domínio da 
Caatinga, o maior conjunto vegetacional brasileiro formado por FTSS (IBGE, 2012; 
RODAL; NASCIMENTO, 2006; MARIANO, 2014). De modo geral, as FTSS são 
definidas como formações vegetacionais que ocorrem em regiões com duas estações 
climáticas, seca e chuvosa, bem definidas (MURPHY; LUGO, 1986). A vegetação é 
tipicamente decídua, ou seja, com altas taxas de deciduidade foliar durante a estação 
seca (BULLOCK et al., 1995; PENNINGTON; PRADO; PENDRY, 2000; OLIVEIRA-
FILHO, 2009). O grau de perda das folhas aumenta conforme ocorre a diminuição da 
precipitação, consistindo em um mecanismo utilizado pelas plantas para evitar a perda 
de água, visto que a evapotranspiração potencial, em significativa parte do ano, é 
superior a precipitação (MOONEY; BULLOCK; MEDINA, 1995; HOLDRIDGE, 1967). 
Segundo Murphy e Lugo (1995), as FTSS representavam 42% das formações florestais 
que ocorrem no planeta. No entanto, nos últimos dois séculos, foram reduzidas a 
pequenos fragmentos, em decorrência do desmatamento, para a implantação de 
culturas agrícolas e pastagens, por se desenvolverem, frequentemente, em solos 
férteis. Além disso, as FTSS ocorrem, muitas vezes, em regiões com problemas sociais, 
sendo a exploração de madeira muito utilizada como fonte de renda, através da 
produção de lenha e carvão vegetal (MARIANO, 2014; PENNINGTON; PRADO; 
PENDRY, 2000). Atualmente, em virtude desses fatores, estão entre os ecossistemas 
tropicais terrestres mais ameaçados do mundo (JANZEN, 1998). Apesar desse cenário 
de ameaça, que reduziu as FTSS a pequenos fragmentos, comprometendo a 
conservação da sua biodiversidade, o conhecimento sobre as florestas tropicais no 
mundo e, principalmente, nas Américas é concentrado nas florestas úmidas, como a 
Amazônia e a Mata Atlântica, e savanas (MURPHY; LUGO, 1986). Desse modo, 
estudos visando o reconhecimento da biodiversidade em FTSS se fazem necessários, 
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para que seja possível a elaboração de ações conservacionistas e manejo adequado. 
Diante do exposto objetivou-se com esse trabalho caracterizar a estrutura 
fitossociológica de um trecho da vegetação lenhosa em um remanescente de Floresta 
Estacional Decidual, denominado Mata do Olho d’Água, localizado no município de 
Macaíba, estado do Rio Grande do Norte (RN). 
 

Metodologia 

 
O trabalho foi realizado no remanescente florestal denominado Mata do Olho d’Água, 
localizado no município de Macaíba, Mesorregião Leste do estado do Rio Grande do 
Norte, entre as coordenadas centrais 5°53’S e 35°23’W, apresentando cerca de 270 ha 
(Figura 1). A área onde está localizado o remanescente, encontra-se inserida na 
Reserva Florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, Escola 
Agrícola de Jundiaí (EAJ), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
Mata do Olho d’Água é classificada como Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas, 
ou seja, consiste em um ecótono situado entre a Savana-Estépica (Caatinga do Sertão 
Árido) e a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), 
caracterizada por apresentar mais de 80% dos indivíduos desprovidos de suas folhas 
na época do ano desfavorável (IBGE, 2012). Segundo Cestaro e Soares (2004), 
determinados trechos do fragmento vêm sendo explorados há várias décadas para a 
retirada de estacas e mourões. No entanto, o abate dos troncos é seletivo em diâmetro 
e espécies, sendo realizado de 29 forma a permitir o rebrote das árvores, garantindo a 
sustentabilidade da exploração. A área também é utilizada para o pastejo de gado 
bovino, sobretudo durante a estação seca. O estado de conservação da Mata do Olho 
d’Água, apesar dos vários anos de exploração de madeira e pastejo de gado bovino, é 
razoável, tendo em vista a cobertura arbórea contínua, não sendo observada a 
dominância aparentemente marcante de uma única espécie e a presença frequente de 
árvores jovens. O clima do município de Macaíba, de acordo com Köppen e Geiger, é 
classificado como Aw, ou seja, clima tropical, com inverno seco, apresentando estação 
chuvosa no verão, a qual ocorre de novembro a abril, com média anual de 1.134 mm, 
dos quais mais de 75% concentram-se nos meses de março a julho. A temperatura 
média anual é de 25,8°C, sendo a máxima de 27,1°C a mínima de 24,2°C. O tempo 
aproximado de insolação é de 2.700 horas ano-1, com umidade relativa do ar média 
anual de 76% (CLIMATE-DATA, 2018). O levantamento fitossociológico da vegetação 
lenhosa da Mata do Olho d’Água foi realizado no período de novembro de 2017 a 
setembro de 2018, através do emprego do método de parcelas. Segundo Vancley 
(1994), ao realizar inventários que tem como objetivo o desenvolvimento de modelos de 
crescimento florestal é necessário que as unidades amostrais apresentem mínima 
variância interna, isto é, sejam homogêneas. Desse modo, foram alocadas 25 parcelas 
contíguas e permanentes de 20 m x 20 m, estabelecidas em um grid de 100 m x 100 m, 
perfazendo 1 ha de amostra, seguindo o gradiente ambiental formado pelo relevo 
(toposequência) (Figura 2). As parcelas foram delimitadas com o auxílio de baliza e 
trena (50 m) graduada em centímetros. As variáveis dendrometricas coletadas foram 
circunferência e altura dos indivíduos seguindo o critério de inclusão, após as coletas 
das variáveis e identificação dos indivíduos, sucedeu-se a analise estatística com os 
cálculos de suficiência amostral, as somas dos diâmetros equivalentes para indivíduos 
que possuíssem mais de 1 fuste. Posteriormente os cálculos de área basal, 
posteriormente os cálculos dos parâmetros descritivos da vegetação (absolutos e 
relativos), densidade, dominância e frequência, o valor de importância, com esses dados 
foram submetidos ao cálculo do índice de Shannon (H’) e o índice de equabilidade de 
Pielou (J”). Para a calssificação da paisagem foram classificadas por classes de altura 
e diâmetro, depois foi elaborado um dendrograma para a análise de similaridade entre 
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as parcelas (Cluster Analysis) foi confeccionado a partir de uma análise de agrupamento 
aglomerativa e hierárquica, com base no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis e 
utilização do algorítimo de ligação completa. Os cálculos foram realizados no pacote 
Vegan do software R versão 3.5.0 (R DEVELOPMENT TEAM, 2018). 
 
Resultados e Discussões 

 
A curva de acumulação de espécies não atingiu a assíntota, demonstrando a tendência 
de aumento da riqueza de espécies no remanescente de FED estudado. No entanto, 
apesar de ser amplamente utilizada em estudos fitossociológicos para determinar a 
suficiência amostral, especialmente, no Brasil, é considerada uma técnica controversa, 
visto que em florestas tropicais, devido à alta riqueza de espécies e difícil definição dos 
limites da comunidade, a curva não apresenta estabilização, mesmo fazendo-se uso de 
um amplo universo amostral. Logo, pode-se constatar que curva de acumulação de 
espécies é inapropriada para determinação do número ótimo de amostras em florestas 
tropicais (SCHILLING; BATISTA, 2007), entretanto pode ser utilizada para avaliar o 
padrão de elevação da riqueza de espécies em uma comunidade. Neste levantamento 
fitossociológico foram amostrados 1.309 indivíduos ha-1 e 52 táxons, dos quais 20 foram 
identificados ao nível de família, 42 ao nível de gênero e 33 ao nível de espécie. Dentre 
os táxons amostrados, apenas 1 não foi identificado. As famílias com maior riqueza de 
espécies foram Fabaceae (11 spp.), Myrtaceae (11 spp.), Rubiaceae (6 spp.), 
Salicaceae (5 spp.), Bignoniaceae (2 spp.), Capparaceae (2 spp.) e Rutaceae (2 spp.), 
as quais corresponderam a 73,98% das espécies que ocorreram na área, enquanto as 
demais famílias foram representadas por apenas uma única espécie (Tabela 1). No 
entanto, ao se tratar da quantidade de indivíduos, as famílias mais representativas foram 
Fabaceae (421), Salicaceae (306), Bignoniaceae (180), Myrtaceae (69), Rutaceae (68) 
e Anarcadiaceae (59), representando 83,57% do total de indivíduos amostrados. Costa 
(2017), ao realizar levantamento fitossociológico no remanescente florestal em estudo, 
em uma área de 0,2 ha, relatou a ocorrência de 449 indivíduos, distribuídos em 36 
famílias, 49 gêneros e 69 espécies. As famílias mais representativas quanto a riqueza 
de espécies e número de indivíduos foram Fabaceae, Myrtaceae e Malpighiaceae. 
Cestaro e Soares (2004) registraram no remanescente a ocorrência de 28 famílias e 66 
espécies, com as famílias Fabaceae, Myrtaceae, Salicaceae, Rubiaceae, 
Anarcadiaceae, Bignoniaceae e Cactaceae apresentando maior riqueza de espécies. 
Em relação às famílias com maior diversidade de espécies que ocorreram no 
remanescente de FED estudado, Fabaceae e Myrtaceae se destacaram em todos os 
estudos realizados. No entanto, é possível observar a divergência quanto ao número de 
famílias e espécies que ocorrem na área, a qual está relacionada ao método de 
amostragem utilizado, visto que Costa (2017) alocou parcelas aleatórias, com distância 
mínima de 100 m, ao passo que Cestaro e Soares (2004) percorreram o remanescente 
florestal usando o método de quadrantes centrados em um ponto. No remanescente de 
FED estudado as espécies que apresentaram maior número de indivíduos foram 
Caesalpinia gardneriana (166), Handroanthus impetiginosus (160), Casearia decandra 
(124) e Senegalia polyphylla (106), correspondendo a 42,47% do total de indivíduos 
amostrados. Ao analisar a frequência das espécies nas unidades amostrais, observa-
se que Caesalpinia gardneriana foi única que ocorreu em todas as parcelas (FA=100%; 
FR=5,62%) No entanto, Casearia decandra, Handroanthus impetiginosus, Zanthoxylum 
syncarpum e Senegalia polyphylla apresentaram valores de FA e FR significativos, os 
quais indicam que essas espécies distribuíram-se uniformemente na área amostral, 
podendo-se inferir que ocorrem em toda a área do remanescente de FED estudado. Os 
valores obtidos para a DoR indicam que Handroanthus impetiginosus (26,74%), Ceiba 
glaziovii (20,91%), Spondias mombin (15,29%) e Caesalpinia gardneriana (6,32%) 
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foram as espécies que apresentaram maiores valores de área basal, correspondendo a 
69,26% do valor de área basal total Dentre as espécies que mais se destacaram quanto 
a densidade, frequência e dominância, é possível constatar que Caesalpinia 
gardneriana é comumente encontrada em áreas de Caatinga (RODAL; COSTA e SILVA, 
2008; GOMES; RODAL; MELO, 2006; QUEIROZ, 2006; LEWIS, 1998; ANDRADE-
LIMA, 1989), enquanto Handroanthus impetiginosus, Casearia decandra, Senegalia 
polyphylla, Zanthoxylum syncarpum e Spondias mombin ocorrem, preferencialmente, 
em áreas de transição entre os biomas Mata Atlântica e Caatinga, ou seja, em FE 
(COSTA, 2017; CORDEIRO; SOUZA; FELIX, 2017; MATOS; FELFILI, 2010; 
CESTARO; SOARES, 2004; RODAL; NASCIMENTO, 2002; ARAÚJO; HARIDASAN, 
1997; PRADO; GIBBS, 1993). No remanescente florestal estudado Handroanthus 
impetiginosus apresentou o maior VI (44,591), em função de ser a espécie amostrada 
com o maior valor observado para área basal (4,6245 m² ha-1) e, consequentemente, 
maior DoR (26,741%). Além disso, apresentou valores elevados para a DR (12,223%) 
e FR (5,627%), visto que os indivíduos ocorreram em 88% (FA) das parcelas alocadas 
(Tabela 2). Segundo Ferraz et al. (2003), Handroanthus impetiginosus é comumente 
encontrada em áreas com altitudes mais elevadas. Além disso, observações regionais 
sugerem que estaria circunscrita às áreas de transição localizadas entre o litoral e o 
semiárido (PEREIRA et al., 2002). As demais espécies que apresentaram maiores VI 
foram Caesalpinia gardneriana (25,40%), Ceiba glaziovii (25,30%), Spondias mombin 
(23,38%), Casearia decandra (17,09%), Senegalia polyphylla (13,49%), Casearia sp. 
(13,03%), Zanthoxylum syncarpum (12,68%), Bauhinia cheilantha (12,51%) e Libidibia 
ferrea (12,22%). As espécies listadas corresponderam a 63,03% do VI total (Tabela 2). 
Caesalpinia gardneriana, Casearia decandra e Senegalia polyphylla se enquadraram 
Entre as espécies que apresentaram maiores VI em função, principalmente, do elevado 
número de indivíduos que ocorreram na área estudada. Ceiba glaziovii e Spondias 
mombin destacaram-se devido a área basal, porque mesmo com número de indivíduos 
reduzido, estão entre os que apresentaram os maiores diâmetros. Os valores de DR, 
FR e DoR encontrados para Zanthoxylum syncarpum, Bauhinia cheilantha e Libidibia 
ferrea não apresentaram elevada discrepância entre si, indicando que para o VI obtido 
as variáveis contribuíram igualmente. O índice de diversidade H’ obtido para a área foi 
de 3,098 nats.ind.-1, enquanto o índice de equabilidade J’ foi de 0,78. Os índices 
encontrados indicam presumível uniformidade entre o número de indivíduos e o de 
espécies encontrados no remanescente de FED estudado. Costa (2017) encontrou 
resultados semelhantes para o índice de diversidade H’ e índice de equabilidade J’, os 
quais foram 3,532 nats.ind. -1 e 0,84, respectivamente. Cestaro e Soares (2004), em 
ambas as áreas estudadas no remanescente de FED, encontraram resultados que 
correspondem aos obtidos, com o índice de diversidade H’ variando entre 3,19 e 3,26 
nats.ind. -1, enquanto o índice de equabilidade J’ variou de 0,79 a 0,86. Em estudos 
realizados em fragmentos de FED na região Nordeste os resultados encontrados para 
o índice de diversidade H’ foram 3,20 nats.ind.-1 (CORDEIRO; SOUZA; FELIX, 2017); 
3,20 nats.ind.-1 e (LIMA et al., 2011); 2,72 nats.ind.-1 (RODAL; NASCIMENTO, 2006) e 
3,09 nats.ind.-1 (ALCOFORADO-FILHO; SAMPAIO; RODAL, 2003). A partir da análise 
do dendrograma de similaridade das parcelas alocadas remanescente de FED, é 
possível constatar a ocorrência de três grupos distintos. O primeiro grupo de parcelas é 
o que apresenta maior distância de dissimilaridade, quando comparado aos demais, 
enquanto os outros dois grupos de parcelas, apesar da diferença observada entre eles, 
formam um subgrupo, indicando que apresentam características em comum (Figura 4). 
As diferenças observadas quanto a distância de dissimilaridade entre os três grupos de 
parcelas pode ser explicada com base na topografia do relevo da área em que as 
parcelas foram alocadas. Na área amostral, observa-se a presença de parcelas em área 
plana, de declive e encosta. No primeiro grupo apresentado no dendrograma, ocorre o 
predomínio de parcelas que estão localizadas na área plana do grid, enquanto as 
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parcelas dos demais grupos ocorrem, predominantemente, nas áreas de declive e 
encosta. Além disso, é possível observar diferenciação na estrutura do solo, conforme 
ocorre a intensificação da declividade, visto que no platô, que corresponde a área plana 
da área amostral, foi observada elevada quantidade de seixos rolados, que diminuem 
gradativamente conforme ocorre a diferenciação do relevo. Desse modo, pode-se 
constatar que as espécies tendem a ocorrer nas áreas em que melhor se adaptam. 
Dentre os táxons identificados que ocorreram na área amostrada, Ceiba glaziovii, 
Copaifera cearensis, Genipa americana e Myrtaceae 1 foram os que não apresentaram 
a ocorrência de indivíduos na primeira classe diamétrica. O diâmetro médio obtido para 
o povoamento florestal foi de 9,82 cm, com mínimo de 3,02 cm e máximo de 101,86 cm. 
As espécies encontradas na área que apresentaram diâmetro mínimo foram Caesalpinia 
gardneriana, Casearia commersoniana e Tabebuia roseoalba, enquanto o diâmetro 
máximo foi encontrado em um exemplar de Ceiba glaziovii. A área basal total obtida 
para a vegetação lenhosa do remanescente de FEDf oi de 17, 2975 m² ha -1. Os maiores 
valores de área basal foram obtidos entre os indivíduos com diâmetro entre 27 e 35 cm 
(22,25%), correspondendo a 4,05% do total de indivíduos amostrados (Figura 10). No 
entanto, apenas Anadenanthera colubrina, Caesalpinia gardneriana, Casearia sp., 
Ceiba glaziovii, Cordia glazioviana, Handroanthus impetiginosus, Spondias mombin, 
Tabebuia roseoalba e Zanthoxylum syncarpum apresentaram indivíduos inseridos 
nessa classe, indicando que apenas 15,38% dos táxons encontram-se inseridos na 
classe diamétrica que apresentou o maior valor de área basal. Ao comparar a 
distribuição da área basal dos indivíduos amostrados na área estudada em função da 
classe diamétrica, os que apresentaram diâmetros inferiores, ou seja, as quatro 
primeiras classes de diâmetro, variando entre 3 e 35 cm, corresponderam a 98,40% do 
total de indivíduos e a 76,61% da área basal total. As espécies que apresentaram 
indivíduos com diâmetro variando entre 35 e 75 cm, os quais representam as últimas 
classes diamétricas, apesar do número reduzido de indivíduos (1,60%), representados 
por Caesalpinia gardneriana, Ceiba glaziovii, Cordia glazioviana, Handroanthus 
impetiginosus e Spondias mombin, contribuíram com 23,39% do valor total da área 
basal. Cestaro e Soares (2004), ao estudarem áreas distintas no remanescente de FED 
encontraram área basal total variando entre 15,88 e 15,86 m² ha -1. Costa (2017), ao 
estimar a área basal do fragmento estudado, encontrou área basal total de 16,4536 m² 
ha-1. Os valores, apesar de inferiores, são semelhantes ao encontrado. Na Paraíba, em 
um remanescente de FED a área basal encontrada foi de 7,822 m² ha, inferior a obtida 
para a área estudada, sendo observada elevada discrepância entre os valores. A área 
basal total em um remanescente de VCEA , em Caruaru, Agreste do Pernambuco, foi 
de 24,9 m² ha-1 (ALCOFORADO-FILHO; SAMPAIO; RODAL, 2003); no Ceará, em um 
remanescente de FED a área basal total de 47 m² ha-1 (LIMA et al., 2011) e em um 
remanescente de floresta seca em Pernambuco, incluindo os indivíduos mortos, a área 
basal total foi de 50, 32 m² ha-1 (RODAL; NASCIMENTO, 2006), valores superiores aos 
encontrados para a área estudada. De acordo com Murphy e Lugo (1986) a área basal 
total em FED varia entre 17 e 40 m² ha-1. No entanto, em alguns remanescentes 
florestais esse valor é ultrapassado, podendo ser influenciado, principalmente pelas 
características edafoclimáticas e de solo da região, que podem acarretar na maior 
disponibilidade de recursos hídricos e nutrientes minerais, favorecendo o crescimento e 
desenvolvimento dos indivíduos. A diferença observada no valor de área basal total 
entre o remanescente de FED estudado e áreas similares que ocorrem na região 
Nordeste do Brasil, pode ter sido influenciada pelo grau de conservação e/ou sucessão 
ecológica em que se encontram. Nos remanescentes florestais com grau de 
conservação elevado e estágio sucessional avançado, a tendência é que ocorram 
indivíduos com grandes diâmetros e, consequentemente, maior área basal; enquanto 
nos que se encontram perturbados e em processo de reestabelecimento, é notória a 
presença de indivíduos com pequenos diâmetros. 
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Conclusão 

 
A composição florística da Mata do Olho d’Água é típica de FED, observando-se a 
ocorrência de espécies dos domínios Atlântico e Caatinga. Além disso, no 
remanescente florestal estudado também foi observada a presença de espécies que 
são comumente encontradas em áreas de transição entre os biomas Mata Atlântica e 
Caatinga. As espécies que se destacaram quanto ao VI foram Handroanthus 
impetiginosus, Caesalpinia gardneriana, Ceiba glaziovii, Spondias mombin, Casearia 
decandra, Senegalia polyphylla, Casearia sp., Zanthoxylum syncarpum, Bauhinia 
cheilantha e Libidibia ferrea, as quais apresentaram elevada quantidade de indivíduos 
na área amostrada, tornando-se necessário a conservação de suas populações para a 
manutenção da diversidade genética. A distribuição dos indivíduos amostrados em 
classes de diâmetro apresentou formato de J-invertido, indicando que houve maior 
concentração do número de indivíduos nas primeiras classes diamétricas. O padrão é 
considerado comum para florestas inequiâneas, demonstrando a existência de uma 
comunidade arbórea estruturada, apresentando padrão de autodesbaste em função do 
aumento da competição ocasionada pelo crescimento das árvores do estande. O 
elevado percentual de indivíduos que apresentaram pequenos diâmetros pode indicar 
que o remanescente de FED estudado se encontra em processo de sucessão ecológica 
secundária intermediária, visto que já foi amplamente explorada para a obtenção de 
estacas, mourões e lenha. Além de determinadas áreas serem utilizadas, atualmente, 
para o pastejo de gado bovino e extração de areia. O remanescente de FED estudado 
ocorre em uma área de grande dimensão, apresentando ampla biodiversidade, 
tornando-se necessário a realização de estudos que visem à caracterização da 
vegetação em função das características de solo e relevo em que se encontram 
inseridas. Ademais, diante do atual cenário de conservação das FTSS no Brasil, indica-
se que a área componha a Reserva Legal da EAJ, de modo que qualquer alteração que 
venha a ser feita, seja planejada e executada de acordo com um Plano de Manejo 
Sustentável preestabelecido, ampliando a possibilidade da realização de estudos, 
visando entender a dinâmica do remanescente florestal, através da implantação de 
parcelas permanentes. 
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TÍTULO: Avaliação dos parâmetros Fisiológicos de Cordeiros de alto potencial genético 

em Confinamento Submetidos à diferentes níveis de FDN na dieta 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de dietas com diferentes teores de fibra 
em detergente neutro nas respostas fisiológicas de cordeiros mantidos em 
confinamento. Foram utilizados 24 cordeiros do genótipo Dorper com dois meses de 
vida, mantidos em confinamento por 70 dias em um delineamento inteiramente 
casualizado, com quatro dietas em níveis crescentes de FDN (21%, 30%, 39%, 48%), 
utilizou-se uma ração em mistura completa de feno de tifton 85 (Cynodon dactylon) e 
concentrado à base de fubá de milho, farelo de soja e sal mineral. As dietas eram 
isoprotéicas (15% de PB) com base no NRC (2007), com consumo ad libitum dos 
animais e reajuste de oferta em 10% das sobras na MN. Os dados coletados foram a 
temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) e cardíaca (FC), temperatura de 
bulbo seco (TBS), temperatura do bulbo úmido (TBU) e umidade relativa do ar (URA) 
no ambiente Após submissão dos dados à análise de variância e comparação de médias 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) com auxílio do programa Sistema de Análises 
Estatísticas - SAE (Versão 8.1), concluiu-se que o consumo animal e o tipo de dieta 
podem influenciar a susceptibilidade de cordeiros confinados à estresses fisiológicos. 
 

Palavras-chave: ovinos, dieta, homeotermia 

TITLE: EFFECT OF DIETS WITH DIFFERENT FIBER LEVELS IN 

DETERGENTNEUTRAL ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF LAMBS 

INCONFINAMENT 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the influence of diets with different contents 
of neutral detergent fiber on the physiological responses of feedlot lambs. Twenty-four 
Dorper lambs of two months of age, kept in confinement for 70 days in a completely 
randomized design, with four diets in increasing FDN levels (21%, 30%, 39%, 48%) were 
used. a complete mixed feed of tifton 85 hay (Cynodon dactylon) and cornmeal, soybean 
meal and mineral salt concentrate. The diets were isoproteic (15% of CP) based on NRC 
(2007), with ad libitum consumption of animals and readjustment of supply in 10% of 
leftovers in NM. Data collected were rectal temperature (RT), respiratory rate (RR) and 
heart rate (HR), dry bulb temperature (TBS), wet bulb temperature (TBU) and relative air 
humidity (IVR) in the environment. Based on the analysis of variance and comparison of 
means by the Tukey test (5% probability) with the aid of the Statistical Analysis System 
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(SAE) program (Version 8.1), it was concluded that animal consumption and type of diet 
may influence susceptibility. from lambs confined to physiological stresses. 
 
Keywords: sheep, diet, homeothermia 

Introdução 

Ovinocultores tem buscado intensificar seus sistemas de produção através do 
confinamento de animais objetivando alcançar carcaças de melhor qualidade atendendo 
aos anseios do mercado consumidor. Quando confinados os animais recebem grandes 
quantidades de nutrientes via alimentos concentrados o que pode a depender da relação 
volumoso:concentrados distúrbios metabólicos indesejáveis ao sistema produtivo. A 
fibra é essencial para os ruminantes e ainda que seja fornecida em pequenas 
quantidades na dieta animal, esse teor tem a sua importância no que se refere à 
microbiota ruminal e seus processos fermentativos, corroborando com Van Soest (1994) 
quando o mesmo afirma que quantidade mínima de fibra é necessária para ter 
concentrações adequadas de microrganismos no rúmen a fim de promover o processo 
da fermentação, produção de saliva e movimentos ruminais. Além disso, a fibra é 
importante no metabolismo energético dos ruminantes, pois independentemente da 
fonte de carboidratos estes são fermentados pelos microrganismos e convertidos a 
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmente o acético, propiônico e butírico 
os quais podem corresponder de 60 a 80% das necessidades energéticas dos 
ruminantes, mas elevados teores de fibra podem diminuir a eficiência de utilização dos 
carboidratos e outros nutrientes (Mertens, 1994, Mertens, 1997). Segundo Neiva et al. 
(2004) a produção de ovinos em região tropical do Brasil pode levar os animais ao 
estresse calórico, o qual é um fator que limita a produção de ovinos e sua causa está 
correlacionada com as altas temperaturas ambiente. Um fator importante de acordo com 
Cordão et al. (2010), é o tipo de dieta, esta influencia de forma significativa a 
suscetibilidade dos animais ao estresse causado pelo calor, independente da raça 
provocando redução na ingestão e digestão dos alimentos. O aumento da temperatura 
da pele, elevação da temperatura retal, aumento da freqüência respiratória, diminuição 
da ingestão de alimentos e redução do nível de produção são para Lu (1989), 
indicadores diretos do estresse calórico. Bianca & Kunz (1978) preconizam que a 
temperatura retal (TR) e frequência Respiratória (FR) são consideradas as melhores 
referências fisiológicas para estimar a tolerância dos animais ao calor. Com isso, 
objetivou-se avaliar a influência de dietas com diferentes teores de fibra em detergente 
neutro nas respostas fisiológicas de cordeiros mantidos em confinamento. 
 
Metodologia 

 
MATERIAIS E MÉTODOS O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da 
Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Macaíba – RN. Foram utilizados 24 
cordeiros do genótipo Dorper com dois meses de vida, mantidos em confinamento por 
70 dias em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro dietas em níveis 
crescentes de FDN (21%, 30%, 39%, 48%), alcançados pelas diferentes proporções de 
volumoso:concentrado (13:87%, 27:73%, 41:59%, 55:45%) de cada tratamento. 
Utilizou-se uma ração em mistura completa de feno de tifton 85 (Cynodon dactylon) e 
concentrado à base de fubá de milho, farelo de soja e sal mineral. As dietas eram 
isoprotéicas (15% de PB) com base no NRC (2007), com consumo ad libitum dos 
animais e reajuste de oferta em 10% das sobras na MN. Foram obtidos, nos animais, 
os parâmetros fisiológicos de temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) e 
cardíaca (FC) com termômetro retal e estetoscópio e, concomitantemente a temperatura 
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de bulbo seco (TBS), temperatura do bulbo úmido (TBU) e umidade relativa do ar (URA) 
no ambiente com termohigrômetro. As coletas realizaram-se às 9 e 15 horas e foram 
mantidas num intervalo de 15 dias. Os dados foram submetidos à análise de variância 
e comparação de médias pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) com auxílio do 
programa Sistema de Análises Estatísticas - SAE (Versão 8.1). 
 

Resultados e Discussões 

 
A temperatura nesse trabalho foi superior aos reportados por (2) para diferentes horários 
e condições: sombra e sol e ultrapassou a temperatura ideal para a maioria das 
espécies, entre 24 e 30ºC. Todos os parâmetros fisiológicos (Tabela 1), independente 
do tratamento, foram superiores aos reportados por Eustáqui et al(2011) para ovinos 
Santa Inês em mesmas condições ambientais. A FR e CMS diminuem com o aumento 
da FDN nas dietas. Esse comportamento é descrito por Neiva, J.N.M et al(2009) como 
resultado do nível de energia da dieta e do alto consumo de matéria seca pelos animais, 
proporcionando elevado incremento calórico, menos intenso nos animais alimentados 
com maiores teores de fibras, devido ao limite físico de consumo pelo enchimento do 
rúmen. Em consequência, a respiração acelerada e contínua pode interferir na ingestão 
de alimentos e ruminação, podendo afetar o desempenho do animal McDowell, R.E. 
(1989). A FC e TR se comportaram como a FR. A TR superou os resultados de Neiva, 
J.N.M et al(2009), confirmando sua afirmação de que, por efeito de incremento calórico, 
os animais elevaram suas temperaturas internas. Porém, não houve elevação de 1ºC, 
suficiente para reduzir o desempenho da maioria das espécies.  
 

Conclusão 

 
O consumo animal e o tipo de dieta podem influenciar a susceptibilidade de cordeiros 
confinados á estresses fisiológicos. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um web site acadêmico 

Resumo 

A Internet é, atualmente, o maior canal de comunicação e informação, sendo acessível 
e universal. Partindo dessas considerações iniciais, o dever da informática é 
disponibilizar conteúdos acadêmicos e científicos aos usuários que não tem acesso a 
informação física, possa adquirir tais conteúdos gratuitamente através de Web sites, 
blogs, redes sociais, entre outros. Mais conhecida como divulgação cientifica, quando 
feita através da internet, cumpre a função de democratizar o acesso da ciência e 
estabelecer condições para a alfabetização cientifica. Portanto, este trabalho contribui 
na globalização da informação na área das ciências agrícolas, pensando nos pequenos 
agricultores, estudantes e professores que tenham interesse de se informar com 
facilidade através de um Web site na Internet. 
 
Palavras-chave: Programação Visual; HyperText Markup Language; Divulgação 

científica 

TITLE: Development of an academic web site 

Abstract 

The Internet is currently the largest communication and information channel, being 
accessible and universal. Partitioning the first editions, the purpose of computing is to 
make academics and scientists available to users who do not have access to information, 
media sites, blogs, social networks, among others. The known knowledge for democratic 
and democratizing the access of science and augmented an socialization. So this is a 
job in the globalization of business information, thinking of small farmers, students and 
teachers who are interested in communicating easily through a website. 
 
Keywords: Visual programming; HyperText Markup Language; Scientific divulgation 

Introdução 

A internet revolucionou as formas de comunicação, sem qualquer precedente de 
comparação, tornando-se uma fonte importante à pesquisa da ciência e sendo um 
desafio para a área de Informática usar esse potencial para promover informação. Ela 
é um sistema físico aberto e capaz de interligar computadores através de um sistema 
de gerenciamento para a transferência e controle das informações comuns à toda a 
rede, utilizando um padrão de protocolos para a troca de dados. A garantia da 
integridade dos dados trafegados no meio uniformizando a comunicação entre 
diferentes redes é feita por Protocolos de Transmissão e Protocolo Internet 
(Transmission Control Protocol e Internet Protocol – TCP/IP). Essa crescente influência 
da internet na vida das pessoas renova o progresso da relação entre ciência e 
sociedade, supondo a aceitação do caráter benéfico da atividade científica e de suas 
aplicações pela população. O debate científico-tecnológico incorpora-se às questões do 
domínio da informação da sociedade, dando poder a esfera pública e afirmando a sua 
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importância nas estruturas política, econômica e cultural de um povo. Foi após a II 
Guerra Mundial, porém, que explodiu uma transformação radical na relação entre 
ciência e sociedade. As perspectivas de rápida aplicação do conhecimento científico 
propagaram-se da física para todos os campos do saber de qualquer cidadão: materiais 
sintéticos foram desenvolvidos para substituir matérias-primas escassas; novas drogas 
passaram a ser produzidas; desenvolveram-se novas técnicas de defesa como o radar, 
entre outros. Partindo dessas considerações iniciais, neste projeto foi trabalhado o 
processo de construção de um site acadêmico para o Grupo de Estudos em Tecnologia 
de Sementes (GETSEM), tendo como sede atual o Laboratório de Análise e Pesquisa 
em Sementes que está localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, onde funcionam os 
cursos técnicos (integrado e subsequente ao ensino médio) em Agroindústria, 
Agropecuária, Aquicultura e Informática, além de Graduação e Pós-graduação na área 
de Ciências Agrárias. No espaço, os estudantes e a comunidade em geral, tem acesso 
a um laboratório de análises físicas e fisiológicas e outro de análise de imagens em 
sementes. Além disso, também fazem parte da infraestrutura do laboratório uma casa 
de vegetação e uma área experimental. Nesse contexto, é crucial o modo pelo qual a 
população, logo, os usuários, percebam a atividade científica e absorvam seus 
resultados através dos canais de informação a que tem acesso, sendo um deles a 
Internet. Este projeto apoia a divulgação da ciência nas áreas acadêmicas agrícolas, 
tendo consciência da essencialidade de promover o acesso fácil a informação dos 
projetos de pesquisa, resultados e discussões feitos na unidade acadêmica para 
pequenos agrônomos, estudantes, pesquisadores e professores de qualquer lugar. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa baseou-se na construção de um Web site, sendo o seu referencial teórico o 
modelo de desenvolvimento de páginas Web com fases de modelagem conceitual, 
desenvolvimento, implementação e a avaliação. A primeira fase baseou-se na coleta da 
informação para ser disponibilizada na web, através de conversas com o orientador 
Márcio Dias em relação ao Grupo de Estudos. Os templates de Web Sites 
disponibilizados gratuitamente pelo HTML5 UP [https://html5up.net/massively] sob as 
licenças da Creative Commons serviram como modelo para organização do conteúdo 
das páginas. Na segunda fase começamos a trabalhar no desenvolvimento da estrutura. 
Ainda na primeira fase, as mídias que fazem parte do conteúdo também foram 
coletadas, como imagens, textos e links, e então todas foram devidamente tratadas com 
o uso do Photoshop, editor de imagens, assim como os textos. Enquanto na construção 
das páginas Web, foi utilizado um software e aplicativo de desenvolvimento visual 
[Sublime Text 3.0 da Sublime HQ Pty Ltd ©] para a escrita integral e formatação através 
de códigos na linguagem HTML. A terceira fase foi a implementação e avaliação do 
modelo do Web Site. Nessa etapa, foram feitas implementações no conteúdo visual da 
estrutura das páginas Web, com códigos na linguagem CSS, sendo essa uma 
linguagem de folha de estilo usada para descrever a apresentação de um documento 
escrito em HTML, feito na fase anterior. Após a formatação de toda a escrita em códigos, 
foi feita a avaliação do Web site através de um questionário online através do Formulário 
Google publicado na Web, na qual o link foi divulgado para a unidade acadêmica validar. 
No questionário foi utilizado quatro critérios: Interface, Design, Navegabilidade e 
Contéudo. Cada um continha três opções para validação do nível de qualidade de 
desenvolvimento e facilidade para navegar no Web site [ver Tabela 1]. 
 
Resultados e Discussões 
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Desde início já era decidido que o título colocado no Web site seria a abreviação do 
nome do grupo de estudos, ou seja, GETSEM. A construção resultou em seis páginas 
[ver Figura 1] de informações e acesso, sendo feita a filtragem das atualizações de 
conteúdo nas páginas notícias e publicações [ver Figura 2]. Um dos objetivos do estudo 
era a obtenção da qualidade do desenvolvimento do site, sendo feita a validação pública 
durante a metodologia na terceira fase. Durante a criação do questionário, o principal 
critério era saber se o uso do fácil era claro, de fácil manuseio, já que o foco do trabalho 
era pra pessoas de simples conhecimento cientifico. A coleta dos resultados foi feita em 
menos de 24 horas, já que nesse tempo a obtenção de 100 respostas foi um sucesso 
[ver Figura 3]. Visando os resultados do questionário, torna-se possível a discussão que 
a construção do Web site obteve sucesso quanto ao objetivo de ser claro, objetivo e de 
fácil acesso, partindo do ponto que a interface foi clara e atrativa, com 62,7% dos votos 
[ver Tabela 2], e o usuário tem facilidade visual de encontrar links, seções e páginas, 
com 94,1% dos votos [ver Tabela 4]. O processo de validação através de um 
questionário no Google Docs foi um elemento adicional para avaliar a qualidade do Web 
site, visando que o modelo já havia sido aprovado pelo orientador Márcio Dias. 
Completando o processo de implementação, o site GETSEM tem uma rede de banco 
de dados nos servidores de rede da Escola Agrícola de Jundiaí, podendo ser acessado 
em qualquer rede Wifi da unidade, sendo necessário apenas copiar o link e colar no 
navegador. 
 
Conclusão 

 
Observando os resultados descritos neste relatório, o site GETSEM apresenta uma 
interface clara e atrativa, com um design das páginas iniciais que induz o usuário a 
navegar com facilidade e sem dificuldade de encontrar links e seções durante o acesso. 
Enquanto durante as fases de elaboração e construção, conclui-se que a segunda fase 
foi a que mais tempo foi gasto com dedicação, pois foi feita a construção através de 
códigos na linguagem técnica de HTML e CSS, além da modelagem e formatação de 
todo conteúdo que estaria presente. Durante as fases finais de desenvolvimento e 
implementação, pode-se dizer que o trabalho de criação com edição de fotos e textos 
foi uma atividade fácil que exigiu conhecimentos básicos de informática. Logo, é 
possível afirmar, também, que o site apresenta um visual de fácil execução por pessoas 
que detém conhecimentos básicos de informática. Concluindo que pequenos agrícolas, 
alunos e professores podem ser capazes de acessar ao conteúdo disponibilizado 
futuramente, adquirindo conhecimento cientifico nas áreas agrícola e então, cumprindo 
a missão deste projeto. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas e cascas de Terminalia 

Catappa L 

Resumo 

 

   O presente relatório de iniciação científica aborda como foi implementado o projeto 
intitulado Teor de taninos condensados presentes nas folhas e cascas de Terminalia 
catappa L., na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), no município de Macaíba-RN. O 
objetivo do projeto foi identificar o teor de taninos condensados presentes nas folhas e 
cascas Terminalia catappa L. Para tanto, foi estabelecido e cumprido um fluxograma 
descrito pelas seguintes etapas: distribuição de coletas, coletas de folhas e cascas, 
extração de substâncias tânicas e quantificação de substâncias tânicas adquiridas. Com 
a finalização do projeto, foram feitas comparações para com teores padrões de tanino 
adquiridos na espécie utilizada, visando definir se o projeto foi ou não bem sucedido. 
Além disso, o processo como um todo garantiu a adesão e/ou o desenvolvimento de 
certas habilidades, estando entre elas: capacidade de realização de atividades de 
campo, capacidade de realização de atividades práticas em laboratório, realização de 
relatórios, escrita em trabalhos, e adaptação a trabalhos em equipe. 

 
 
Palavras-chave: Castanhola. Extração. Quantificação. Tanino. 

TITLE: Content of condensed tannins in leaves and bark of Terminalia catappa L. 

Abstract 

 

   This scientific initiation report discusses how the project entitled Condensed tannin 
content in the leaves and bark of Terminalia catappa L. was implemented at the Escola 
Agrícola de Jundiaí (EAJ) in the municipality of Macaíba-RN. The objective of the project 
was to identify the content of condensed tannins present in Terminalia catappa L. leaves 
and bark. For this purpose, a flowchart described by the following steps was established: 
collection distribution, leaf and bark collection, tannic extraction and quantification. of 
acquired tannic substances. Upon completion of the project, comparisons were made 
with standard tannin levels acquired in the species used to determine whether or not the 
project was successful. In addition, the process as a whole ensured adherence and / or 
development of certain skills, including: ability to perform field activities, ability to perform 
hands-on lab activities, report writing, job writing, and adaptation to teamwork. 

 
 
Keywords: Castanets. Extraction. Quantification .Tannin. 
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Introdução 

   A Terminalia catappa Linn. é uma combretácea (família das amêndoas tropicais), que 
ocorre naturalmente em toda a Ásia, além de ser de grande porte, podendo alcançar até 
30m de altura, possui tronco largo e grosso, suas folhas são relativamente grandes que 
medem de 8 a 30 cm de comprimento, tem formato de lâminas e pontas arredondadas 
e ficam vermelhas antes de cair (WHISTLER, 1992). 
   Esta espécie foi introduzida no Brasil como árvore ornamental pelos europeus, que a 
trouxeram durante o período de colonização (TEIXEIRA, 2010). Adaptou-se 
rapidamente aos variados climas e diferentes solos do nosso país (THOMSON et al., 
2006; LADELE et al., 2016) e se espalhou rapidamente, tornando-se conhecida 
popularmente por vários nomes, como por exemplo: castanheira, castanheira 
portuguesa, castanha da Índia, castanhola, sete copas, chapéu de sol entre outros. 
   No Sudeste Asiático, folhas e cascas de castanhola são amplamente utilizadas na 
medicina popular, o chá das folhas é usado para tratar a indigestão, bronquite e até 
tuberculose, já as folhas trituradas misturadas com óleo ou creme de coco são usadas 
para aliviar a dor muscular de fraturas e entorses (WHISTLER, 1992). Essa utilidade 
relaciona-se à composição química desta planta, que, além das demais substâncias, 
consiste em taninos, sendo estes flavonóides e fitosteróis (AHMED et al., 2005). O 
tanino, por sua vez, é um composto polifenólico comumente encontrado na maioria dos 
vegetais, possuindo propriedades antibacterianas, além também das antifúngicas 
(CHUNG et al., 1998). 

  

 
Metodologia 

 

Distribuição de coletas 

   Foi realizada coleta de folhas e casca de espécies arbóreas localizadas na Escola 
Agrícola de Jundiaí (EAJ). 

Seleção do material de estudo 

   Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas de cada espécie, que vegetam no 
Campus de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN. A coleta aconteceu em agosto de 2018. As árvores estudadas 
foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com ausência de 

ataque de pragas e doenças. 

Coleta da casca e folhas 

As cascas (porção viva das mesmas) foram retiradas em amostras no tronco, galhos e 
ramos com diâmetro de até 2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e 
foi determinado o diâmetro da casca com uso de um paquímetro. As folhas foram 
retiradas em toda a copa de cada indivíduo, buscando representar a árvore como um 
todo. O material foi cortado em fragmentos menores, de aproximadamente 3x2 cm, e 
foram secos ao ar e moídos em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor 
granulometria. Para evitar o aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia 
causar alterações na composição química dos taninos, o processo de moagem foi 
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realizado com paradas constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficavam 
aquecidas. 

Para as análises, os materiais foram classificados, e foi utilizada a porção que passar 
pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficar retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A 
serragem obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para 
permitir os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

   As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. 
Para as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material 
seco. As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 
500 mL, aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e 
submetidas à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas 
sequências de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos 
presentes. 

   Após cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 
mm) e em um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato 
obtido foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro sintetizado de porosidade 2. Em 
seguida, foi concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um 
aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração, três alíquotas de 50 mL foram retiradas de 
cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos 
condensados (TTC) e uma foi evaporada em uma estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para 
a determinação da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) 

Mi 

Em que: TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra, em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

   Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada 
amostra, foi empregado o método de Stiasny (Guangcheng et al., 1991). Para tanto, aos 
50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL de 
ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny (I) (Equação 2). 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 
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M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

A quantidade de tanino presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 

Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos (TNT) foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o 
teor de taninos condensados obtido de cada amostra. 

 

Resultados e Discussões 

 

   Como resultados do experimento, os seguintes dados foram obtidos: nas cascas, 
foram identificados valores médios de 15,48% de TST, 44,95% de I, 8,81% de TTC e 
6,37% de TNT. Nas folhas, foram encontrados valores médios de 15,58% de TST, 

11,50% de I, 1,80% de TTC e 13,78% de TNT (Tabela 1). 

   Pesquisa semelhante foi realizada com exemplares de Terminalia catappa L. que 
vegetam na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em Patos-PB, onde foi 
possível observar a obtenção de um percentual de TTC da casca mais elevado neste 
experimento (LOPES et al., 2010). Entretanto, referente ao TTC obtido nas folhas, o 
valor encontrado foi menor do que o estipulado na pesquisa de Würger, McGaw e Elof 
para exemplares da família Combretaceae (família no qual a Terminalia catappa L. 
pertence), que foi de 5,4%. Porém, considerando o desvio padrão também estipulado 
pela mesma pesquisa, que foi de 5,4%, o valor adquirido se encaixa na média (ELOF; 

WÜRGER; MCGAW; 2014). 

  

 
Conclusão 

 

   Conclui-se que tanto as cascas como as folhas da Terminalia catappa L. apresentam 
taninos condensados, sendo necessárias pesquisas quanto a sua utilização. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1.Percentuais médios do teor de sólidos (TST), índice de Stiasny (I), teor de 
taninos condensados (TTC) e teor de não taninos (TNT) das folhas e cascas da 

Terminalia catappa L. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas e casca de Anacardium 

occidentale 

Resumo 

Em função do seu grande potencial medicinal, a utilização da Anacardium occidentale 
para fins curativos é bastante disseminada no Nordeste brasileiro, principalmente devido 
suas propriedades biológicas que incluem ação bactericida e cicatrizante. Estas 
características devem-se à presença de tanino na espécie, a qual já foi citada na 
literatura, no entanto, não há relatos da quantificação dos taninos condensados nas 
diferentes partes da planta. O objetivo deste estudo é a identificação de taninos 
condensados presentes nas folhas e cascas da espécie arbórea Anacardium 
occidentale. . Os materiais coletados foram secos ao ar, moídos e classificados. Para 
as extrações foram utilizadas 25 gramas de cada material e 250mL de água destilada. 
O extrato obtido foi passado em peneira, em tecido de flanela, filtrado e concentrado. 
Em seguida, foram determinados o teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny e o 
teor de taninos condensados (TTC). Os resultados mostraram que os valores de TST, 
índice de Stiasny e TTC da casca e das folhas não apresentaram diferenças 
significativas. Os valores de teor de sólidos totais nas, respectivamente, folhas e casca 
foram 13,05% e 16,28%. Os dados relacionados ao índice de Stiasny apresentou 
porcentagem de 44,25% na casca e 38,77% nas folhas. As amostras coletadas 
apresentaram TTC de, respectivamente, na casca e nas folhas, 7,21% e 5,07%. É 
imprescindível a realização de mais estudos para verificar o teor de taninos 
condensados presentes na espécie. 
 
Palavras-chave: Anacardium occidentale, taninos condensados, medicina, cajueiro 

TITLE: Content of condensed tannins in leaves and bark of Anacardium Occidentale 

Abstract 

Due to its great medicinal potential, the use of Anacardium occidentale for curative 
purposes is widespread in Northeast Brazil, mainly due to its biological properties that 
include bactericidal and healing action. These characteristics result from the presence 
of tannin in the species, which has already been mentioned in the literature, however, 
there are no reports of the quantification of condensed tannins in different parts of the 
plant. The objective of this study is to identify condensed tannins present in the leaves 
and bark of the tree species Anacardium occidentale. The collected materials were air 
dried, ground and classified. For the extractions were used 25 grams of each material 
and 250mL of distilled water. The obtained extract was sieved, flanneled, filtered and 
concentrated. Then the total solids content (TST), Stiasny index and the condensed 
tannin content (TTC) were determined. The results showed that the values of TST, 
Stiasny index and TTC of bark and leaves did not present significant differences. The 
values of total solids content in, respectively, leaves and bark were 13.05% and 16.28%. 
The data related to Stiasny index presented percentage of 44.25% in bark and 38.77% 
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in leaves. The collected samples presented TTC of 7.21% and 5.07%, respectively, in 
the bark and leaves. Therefore, further studies are necessary to verify the content of 
condensed tannins present in the bark and leaves in Anacardium occidentale. 
 
Keywords: Anacardium occidentale, condensed tannins, medicine, cashew tree 

Introdução 

O Nordeste brasileiro abriga em seu ecossistema uma grande biodiversidade, sendo 
considerada uma das mais ricas fontes de material com potencial medicinal de todo 
mundo. O uso intenso das espécies ao longo dos anos fez com que um vasto 
conhecimento fosse acumulado pelas populações sendo passado pelas gerações 
através da oralidade (AMOROZO, 2002; BRANDÃO et al., 2004). Anacardium 
occidentale L. , conhecida popularmente como cajueiro, pertence à família 
Anacardiaceae. É uma árvore originária do Brasil, comum em pequenos pomares, nas 
cidades e também muito cultivada em quase todo o país, sendo bastante utilizada na 
medicina tradicional, principalmente no Nordeste brasileiro (SANTOS, 2011). O seu fruto 
verdadeiro é a castanha, um fruto seco muito apreciado no Brasil e no exterior (MAIA-
SILVA, 2012). O Cajueiro apresenta diversas propriedades biológica, destacando-se às 
anti-inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, antifúngico 
(OLAJIDE, 2004; MONTEIRO, 2017; SANTOS, 2011; ARAÚJO et al. 2018), isso ocorre 
devido à presença natural de tanino, que são compostos fenólicos classificados em 
condensados e hidrolisáveis, sendo encontrado na casca do caju apenas os taninos 
condensados (AGOSTINI-COSTA et al. 2002). O tanino representa grande relevância 
na área de curtimento de couros e peles, sendo também utilizados pela indústria de 
petróleo como agentes dispersantes e no controle da viscosidade de argilas na 
perfuração de poços (PAES ET AL., 2006; TANAC S.A., 2012). Além disso, também são 
empregados no tratamento de água de abastecimento e residuárias (Pelegrino, 2011) e 
na fabricação de tintas e adesivos para madeira e derivados (Trugilho et al., 1997). 
Apesar de haver relato na literatura sobre a existência dos taninos nesta espécie, não 
se encontra na literatura a quantidade de taninos condensados presentes nas diferentes 
partes da planta. O objetivo deste estudo é a identificação de taninos condensados 
presentes nas folhas e cascas da espécie arbórea Anacardium occidentale. 
 
Metodologia 

 
Distribuição de coletas Foram realizadas coleta de folhas e casca de espécies arbóreas 
localizadas na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ. Seleção do material de estudo Para 
este estudo foram utilizadas 02 (duas) plantas de cada espécie, que vegetam no 
Campus de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN. A coleta ocorreu em agosto de 2018. As árvores estudadas 
foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com ausência de 
ataque de pragas e doenças. Coleta da casca e folhas As cascas (porção viva das 
mesmas) foram retiradas em amostras no tronco, galhos e ramos com diâmetro de até 
2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e foi determinado o diâmetro 
da casca com uso de um paquímetro. As folhas foram retiradas em toda a copa de cada 
indivíduo, buscando representar a árvore como um todo. O material foi cortado em 
fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, e foram secos ao ar e moídos em 
moinho do tipo Willey, para obter um material de menor granulometria. Para evitar o 
aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química dos taninos, o processo de moagem foi realizado com paradas 
constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficarem aquecidas. Para as 
análises, os materiais foram classificados, e foi utilizada a porção que passou pela 
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peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A serragem 
obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para permitir 
os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. Extração 
para quantificação das substâncias tânicas As substâncias tânicas contidas nos 
materiais foram extraídas em água destilada. Para as extrações serão tomadas, de cada 
material, três amostras de 25 g de material seco. As amostras foram transferidas para 
balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais foram adicionados 250 
mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas à fervura, sob refluxo, por duas 
horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências de extrações, a fim de se retirar 
à máxima quantidade de extrativos presentes. Após cada extração, o material foi 
passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em um tecido de flanela, para a 
retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi homogeneizado e filtrado em 
funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado para 250 mL 
pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração 
três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas 
para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma será evaporada em 
estufa a 103 ± 2 ºC por 48 horas, para a determinação da porcentagem de teor de sólidos 
totais (TST) (Equação 1). TST(%) = Mi – Mf * 100 (1) Em que: TST(%) = Teor de sólidos 
totais em porcentagem; Mi = Massa seca da amostra em gramas; Mf = Massa do extrato, 
após a secagem, em gramas. Para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) presente em cada amostra, será empregado o método de Stiasny, descrito por 
GUANGCHENG et al. (1991). Para tanto, aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 
4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura 
foi submetida à fervura sob refluxo por 30 minutos. Nestas condições, os taninos formam 
complexos insolúveis que podem ser separados por filtração simples. Para este caso, 
foi empregado filtro de papel posto em funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm 
de profundidade. O material retido no filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, 
e em seguida foi calculado o índice de Stiasny (Equação 2). I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 
Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; M1 = Massa de sólidos em 50 mL 
de extrato; M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. A quantidade de taninos 
presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de Stiasny pelo teor de 
sólidos totais (Equação 3). TTC(%) = TST * I / 100 (3) Em que: TTC (%) = Teor de 
taninos condensados em porcentagem; TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); I = 
Índice de Stiasny (Equação 2). O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o 
teor de sólidos totais e o teor de taninos condensados obtido de cada amostra. Avaliação 
dos resultados Para a avaliação dos resultados foi utilizado um delineamento 
inteiramente casualisado, onde as análises estatísticas foram processadas por meio do 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de 
Processamentos de Dados da Universidade Federal de Viçosa, sendo analisados o teor 
de sólidos totais (TST), índice de Stiasny, teor de taninos condensados (TTC) e de não 
taninos na casca da planta. Por se tratar de dados em porcentagens, os valores foram 
transformados em arcsen [raiz quadrada (valores em porcentagem/100)]. Esta 
transformação, sugerida por Steel e Torrie (1980), é necessária para homogeneizar as 
variâncias e permitir a análise dos dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os valores médios das quantidades de taninos nas cascas e folhas da espécie estudada 
estão apresentados na Tabela 1. Os valores de teor de sólidos totais (TST), índice de 
Stiasny e teor de taninos condensados (TTC) diferiram ligeiramente entre a casca e a 
folha da Anarcadium Occidentale, tendo a casca os maiores percentuais nos três 
critérios, no entanto, essa diferença não foi muitos significativa (Tabela 1). Isso pode 
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explicar o motivo pelo qual a casca do cajueiro é bastante utilizada para a cura de 
enfermidades, como em FRANÇA-FLÁVIO et al (1993), em que foi testado o efeito do 
extrato da casca do cajueiro-branco sob infecções em por leishmaniose, mostrando-se 
ativo contra promastigotas do parasita.  
  
TABELA 1: Teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos 
condensados (%) da casca e folha do cajueiro (Anacardium occidentale) com 7 anos.  
Partes da planta TST (%)   IS (%)   TTC (%)  
Casca               16,28 a    44,25 a    7,21 a  
Folha                13,05 a    38,77 a     5,07 a  
  
As anacardiáceas são reconhecidas pela ampla distribuição de fenóis (AGUILAR-
ORTIGOZA, 2003). Por exemplo, a aroeira possui altos valores de compostos tânicos 
em suas cascas (MONTEIRO et al, 2005). PAES et al. (2006a) encontrou na casca da 
Anacardium occidentale 19,83% de teor de taninos condensados (TTC), valor superior 
ao encontrado no presente estudo, podendo essa variação ser explicada devido à 
qualidade do sítio, posição que as amostras foram coletadas (PAES, 2006b), idade da 
árvore, período de coleta (AZEVEDO et al. 2015) e/ou ao local de coleta. O índice de 
Stiasny encontrado por PAES et al (2006c) para o cajueiro apresentou o valor de 59, 
45%, o qual aproxima-se ao resultado encontrado no presente estudo. A comparação 
dos resultados obtidos com os da literatura, de certa forma, encontra-se limitada pelo 
fato da coleta de outros tecidos e não apenas cascas e folhas, como foi realizada neste 
trabalho. FERREIRA et al (2012) afirmam que os taninos são capazes de atuar com um 
tipo antibiótico natural, podendo a Anacardium occidentale representar um novo nicho 
no mercado farmacêutico devido à suas propriedades tânicas, as quais apresentam 
resultados satisfatórios na literatura, que ainda podem ser muito exploradas em futuros 
estudos, aliando-se ao conhecimento prévio acumulado pelas gerações que utilizam da 
espécie para fins medicinais. 
 
Conclusão 

 
A espécie Anacardium occidentale apresentou valores expressivos tanto na casca como 
nas folhas, podendo ela representar uma fonte promissora para o fornecimento de 
taninos condensáveis. Para tanto, devem ser realizados novos estudos para uma melhor 
extração e maior obtenção de extratos tânicos. 
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Anexos 

 

 

TABELA 1: Teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos 
condensados (%) da casca e folha do cajueiro (Anacardium occidentale) com 7 anos. 
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TÍTULO: Índice trombogênicos e aterogênicos na carne de suínos alimentos com dietas 

suplementadas com aditivos modificadores de carcaças 

Resumo 

A nutrição animal tem lançado mão de estratégias para reduzir o percentual de gordura 
na carne suína, por meio do uso de aditivos alimentares na dieta. O presente trabalho 
objetivou avaliar a qualidade da carne – lombo e toucinho – de suínos suplementados 
com ractopamina, óleo de coco e óleo de cártamo. Foram utilizados 24 machos 
castrados, distribuídos em delineamento de blocos casualizados, composto por 4 
tratamentos e 6 repetições. Todos os tratamentos continham uma dieta basal, 
diferenciando apenas pela suplementação específica ou ausência dela (tratamento 
controle). A adição de óleos vegetais (coco e cártamo) e ractopamina não 
demonstraram diferenças significativas para os índices trombogênicos e aterogênicos 
para ambos os cortes suínos, resultando em similaridades entre os tratamentos, quando 
considerado estas variáveis de avaliação lipídica dos alimentos. 

 

  

 
Palavras-chave: Lombo, Toucinho, doenças coronarianas, gordura 

TITLE: Thrombogenic and atherogenic indices in pig meat supplemented vitamin feed 

with carcass-modifying additives 

Abstract 

Animal nutrition has been using strategies to reduce the percentage of fat in pork through 
the use of dietary food additives. The present work aimed to evaluate the quality of pork 
meat - pork and pork fat supplemented with ractopamine, coconut oil and safflower oil. 
Twenty four castrated males were used, distributed in a randomized block design, 
consisting of 4 treatments and 6 repetitions. All treatments contained a basal diet, 
differing only by specific supplementation or lack thereof (control treatment). The addition 
of vegetable oils (coconut and safflower) and ractopamine showed no significant 
differences for thrombogenic and atherogenic indices for both swine cuts, resulting in 

similarities between treatments when considering these lipid evaluation variables. 
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Keywords: Loin, Bacon, Coronary heart disease, Fat 

Introdução 

O novo estilo de vida mais saudável provocou mudanças no mercado consumidor de 
alimentos em escala global. Carnes com alto percentual de gordura, por vezes, 
associou-se à má qualidade (MARTINS et. al., 2015). A cadeia suinícola brasileira, por 
sua vez, buscou no melhoramento genético desenvolver carcaças magras e nutritivas, 
proveniente de animais precoces e eficientes, com elevada relação carne:gordura 
(SILVA et.al., 2015) 
 
Agregado ao melhoramento animal, a nutrição tem lançado mão de estratégias para 
reduzir o percentual de gordura na carne suína, por meio do uso de aditivos alimentares 
na dieta, como é caso da ractopamina, um agonista beta adrenérgico modificador de 
carcaça (MARINHO et. al., 2007; SILVA et. al., 2015; MARÇAL et. al., 2015). Entretanto, 
a inexistência do consenso entre os pesquisadores sobre a utilização deste produto para 
segurança alimentar, levou a busca por alternativas nutricionais similares, como é o 
caso do óleo de cártamo e do óleo de coco, estudados na medicina humana (SCHULZE 
et. al., 2014; STROHER et. al., 2017; BITTAR et. al., 2017). 
 
A avaliação dos lipídios alimentares é de fundamental importância, considerando sua 
influência sobre a saúde animal e humana. Os ácidos graxos podem exercer dois papeis 
sobre o risco de doenças cardiovasculares, promovendo ou prevenindo o 
desenvolvimento da aterosclerose e a trombose coronariana, com base em seus efeitos 
sobre o colesterol sérico, e sobre as concentrações de colesterol de lipoproteína de 
baixa densidade, comumente conhecida pela sigla LDL (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2010).  
 
Em 1991, os pesquisadores Ulbricht e Southgate, propuseram a utilização de dois 
índices – índice aterogênico (IA) e índice trombogênico (IT) – para a avaliação lipídica 
dos alimentos. O IA compreende os ácidos mirístico, palmítico e esteárico (C14:0; 
C16:0; C18:0, respectivamente) como trombogênicos; ao passo que, o IT considera os 
ácidos láurico (C12:0), mirístico e palmítico (C12:0; C14:0; C16:0, respectivamente) 
promotores da aterosclese, e os ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) ômega 6, ômega 
3 e ômega 9 com atividade antitrombogênica e antiaterogênica. Contudo, o maior efeito 
preventivo é conferido ao ômega 3, em comparação ao ômega 6 (FEHILY et al. 1999; 
MAHAN, 2005; HARRIS, 2009; MILANI et. al., 2016).   
  
Pesquisa realizada por Abreu et. al. (2014), avaliando o perfil lipídico, índice 
trombogênico e aterogênico de suínos suplementados como milheto, relatou redução 
na concentração de ácidos graxos saturados, bem como incremento na deposição de 
ácido linoleico na carcaça dos animais com a adição de milheto a dieta, do mesmo modo 
que, inclusões superiores a 42,09% provocou um maior índice trombogênico nos 
animais, em função aos aumentos das porcentagens de ácidos graxos mirístico, 
palmítico e esteárico, mesmo sem significância estatística. 
 
Tais indicadores demonstram a classificação lipídica da dieta global e seus potenciais 
efeitos sobre o aparecimento de doenças coronárias, constituindo, assim, uma 
ferramenta indispensável para certificar a qualidade nutricional de um produto alimentar 
avaliado, em virtude destes índices apontarem o potencial de estímulo à agregação 
plaquetária. Em outras palavras, quanto maiores os valores de IA e IT menor é a 
concentração de AG antiaterogênicos existentes em determinado óleo/gordura e, por 
conseguinte, menor será o potencial de prevenção ao surgimento de doenças 
coronarianas (TURAN et al., 2007). 
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Os estudos dos efeitos de diferentes fontes lipídicas sobre os índices na carne suína, 
no entanto, é bastante limitado, o que gera a necessidade de maiores pesquisas para 
comprovar os efeitos das dietas nos animais sobre o produto final (Abreu et al. 2014.; 
Kasprzyk et al. 2015). 
 
Nessa perspectiva, o trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da carne de suínos 
alimentados com dietas suplementas com ractopamina, óleo de coco e óleo de cártamo, 
sobre os parâmetros de índices trombogênicos e aterogênicos e relação ômega 3 e 6. 
 
Metodologia 

 
O experimento foi submetido e aprovado pela comissão de ética no uso de animais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o protocolo número 002/2016. 

A pesquisa foi desenvolvida no galpão experimental do Centro de Pesquisa e Manejo 
de Suínos sob coordenadas 5°53'7"S 35°21'38"W, localizado na Escola Agrícola de 
Jundiaí, município de Macaíba – RN, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O clima local é uma transição entre os tipos As e BSw da classificação 
de Köppen, com temperaturas elevadas ao longo do ano (média anual de 27ºC, máxima 

de 32°C e mínima de 21°C) e estação chuvosa de março a julho (IDEMA, 2013). 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, configurado por 
quatro tratamentos e seis repetições. Foram utilizados 24 suínos mestiços, machos, 
castrados em fase de terminação, alojados em baias individuais com piso de concreto, 
medindo 5,10m2, providos de comedouros semiautomáticos e bebedouros do tipo 
chupeta cada. O período experimental compreendeu entre a entrada dos animais nesta 
fase (com média de 70kg do peso vivo – PV) até o peso de abate, quando estes 
atingiram cerca de 100kg de PV, totalizando uma média de 28 dias experimentais. 

Os tratamentos foram constituídos por uma dieta basal, de acordo com a exigência 
nutricional para suínos de desempenho médio em fase de terminação, seguindo as 
recomendações de Rostagno et. al. (2011), formulada à base de milho, farelo de soja, 
óleo vegetal (2%) e núcleo comercial para suínos em terminação. Os tratamentos 
seguiram a seguinte configuração: T1 – ração basal (RB); T2 – RB + 10 ppm de 
Ractopamina; T3 – RB + 4 cápsulas de óleo de cártamo; T4 – RB + 4 cápsulas de óleo 
de coco. A ração basal encontra-se na Tabela 1.  

As dietas e água foram oferecidas aos animais ad libidum, e as pesagens ocorreram no 
início e ao final do experimento. Os animais do T3 e T4 receberam suas respectivas 
cápsulas via oral, duas vezes ao dia (8h e 16h), com base num consumo diário 
recomendado para humanos com peso semelhante (70 a 100k). Cada cápsula continha 
1g de óleo, conforme o tratamento, sendo considerada a quantidade de energia total 

fornecida pelas cápsulas (4 por tratamento) a dieta, caracterizando-se como um aditivo. 

Após o período de 28 dias, os animais com peso médio de 104,00 ± 7,03 kg, foram 
abatidos, seguindo de forma coerente e atendendo aos parâmetros preconizados pela 
legislação do abate humanitário. As carcaças foram acondicionadas em câmara fria, a 
±4°C de temperatura, por um período de 24 horas. Logo após, realizou-se a retirada de 
amostra do músculo longíssimo dorsi e do toucinho, com devido armazenamento e 
encaminhamento ao Laboratório de Nutrição Animal, para avaliação do perfil de ácidos 
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graxos, de acordo com a metodologia descrita por Blighe e Dyer (1959) com algumas 
adaptações proposta por Christie (1973) e Smedes e Thomasen (1996). 

Para a determinação do perfil dos ácidos graxos nas amostras metiladas, utilizou – se 
o cromatógrafo gasoso modelo Hewlett 5890 Series II com detector FID (flame ionization 
detector) e coluna capilar de sílica de 60 m X 0.25 µm (DB – 23). Por meio da avaliação 
quantitativa e qualitativa do perfil de ácidos graxos dos cortes lombo e toucinho, foi 
possível avaliar os índices aterogênicos e trombogênicos dos cortes, com base nas 
equações sugeridas por Ulbricht e Southgate (1991), de tal forma que: Índice 
Aterogênico (IA) foi é obtido pela equação ((L+4M+P)/(n6+n3+O+M)) e o Índice 
Trombogênico (IT) = ((M+P+S)/((0,5+(0,5 x M’)+(0,5 x n6)+(3 x n3)+ (n3/n6))), onde: L 
= ácido láurico; M = ácido mirístico; P = ácido palmítico; n-3 e n-6 = ácidos graxos poli-
insaturados das famílias ômega 3 e 6; O = ácido oleico; M’ = outros ácidos graxos 
monoinsaturados presentes na dieta; S = ácido graxo esteárico. Assim, encontrando os 
valores de índices trombogênicos e aterogênicos para os cortes suínos. 

Os dados coletados em todas as etapas do projeto foram analisados de acordo com os 
procedimentos descritos pelo Proc GLM do SAS. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os índices trombogênicos, aterogênicos e de iodo dos cortes toucinho e lombo de 
suínos alimentados com diferentes tratamentos (ração basal, ractopamina, óleo de 
cártamo e óleo de coco) encontram-se na Tabela 2. 

Comparando os resultados obtidos, não foram encontradas diferenças significativas (p 
<0,05) entre os parâmetros de toucinho dos animais. A composição nutricional da carne 
dos monogástricos e os percentuais de ácidos graxos insaturados estão intrinsicamente 
condicionados a composição da dieta (RULE et. al., 1994). Os ácidos graxos contidos 
na alimentação dos suínos são acumulados prontamente nos tecidos sem modificação 
química, viabilizando a manipulação dos AG na carne e da gordura pela alimentação 
(KOUBA & MOUROT, 2011). Nessa perspectiva, o uso da ractopamina, que é um 
agonista B-adrenérgico modificador de carcaça, foi bastante utilizado, em função dos 
animais alimentados com esse aditivo apresentarem maior relação carne:gordura e, 
consequentemente, maior procura pelo mercado consumidor. 

No entanto, devido à falta de consenso entre os pesquisadores quanto ao uso da 
ractopamina em relação a segurança alimentar, a suplementação de óleo aos animais 
teve por finalidade melhorar o perfil lipídico da carne e dessa forma fornecer um produto 
de melhor qualidade para o mercado, embora não tenham sido encontradas diferenças 
significativas entre os tratamentos, os valores de IT e IA apresentados estão de acordo 
com o preconizado pela OMS (2011) que deve ser consumida. 

Os índices de IA e IT encontrados corroboram com os estudos de Ulbrich & Southgate 
(1991), os quais determinaram valores máximos de 1,37 e 0,6 para os índices 
trombogênicos e aterogênicos da carne suína. Para IT, o resultado obtido foi inferior aos 
observados pelos mesmos autores citados acima, para carne suína (1,37), pernil suíno 
assado (1.37), salsicha suína grelhada (1,35), carne de cordeiro (1,58) e superiores à 
carne a carne de frango assado com pele (0,95), carne a cavala (0,37) e da carne de 

cordeiro (0,63), demonstrado por Arruda et al. (2012). 
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Em pesquisa conduzida por Abreu et. al (2014), na avaliação dos efeitos da adição de 
milheto na dieta de suínos, foram encontrados resultados semelhantes para índices 
trombogênicos e aterogênicos. Estes mesmos autores relataram um efeito quadrático 
para estes parâmetros, podendo ser justificado devido ao aumento dos níveis de ácidos 
graxos mirísticos, ácido palmítico e ácido esteárico contidos na carne, considerados 
promotores trombogênicos. Hanczakwska et. al. (2015), por sua vez, estudando o 
desempenho e qualidade da carne de suínos suplementados com extrato de ervas 
(sálvia, urtiga, erva-cidreira e flor-de-cone), óleo de colza e soja; e Fiedorowicz et. al. 
(2016), estudando os efeitos da restrição proteica no perfil lipídico e índices 
trombogênicos e aterogênicos de suínos em terminação, também chegaram a dados 

semelhantes a esta pesquisa. 

 
Conclusão 

 

A adição de óleos vegetais (coco e cártamo) e ractopamina não demonstraram 
diferenças significativas para os índices trombogênicos e aterogênicos para ambos os 
cortes suínos, resultando em similaridades entre os tratamentos, quando considerado 
estas variáveis de avaliação lipídica dos alimentos. No entanto, mais pesquisas com 
diferentes fontes de óleos vegetais e concentração destas devem ser realizadas com o 
objetivo levantar mais dados a respeito do assunto.  
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Tabela 1. Composição percentual e nutricional da ração dos suínos em terminação. 

 
 

Tabela 2. Índices aterogênicos (IA), tombogênicos (IT) e de iodo nos cortes suínos. 
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TÍTULO: Produção, processamento e avaliação do pólen coletado no apiário da Escola 

Agrícola de Jundiaí- UFRN 

Resumo 

 

A exploração do pólen apícola no Rio Grande do Norte ainda é muito recente, mas os 
produtores têm demonstrado interesse em explorar essa atividade, necessitando de 
pesquisas que apontem tecnologias adequadas à realidade local e ao apoio técnico. 
Este trabalho tem como objetivo coletar, processar e caracterizar o pólen das abelhas 
produzido no apiário da Escola Agrícola de Jundiaí-UFRN, de setembro a dezembro de 
2018. O pólen foi coletado de dez colméias distintas do colégio e levado para a 
realização de uma pré limpeza e pesagem. As dez colméias tiveram diferentes 
rendimentos, mas foi a colmeia número 46 que obteve a melhor produtividade, 92,8%. 
O pólen coletado vem de várias espécies de plantas, mas o que apresentou maior 
presença foi o do coqueiro. Então, a área estudada é propícia à coleta de pólen pelas 
abelhas, sendo necessária a adaptação dos coletores utilizados para maior eficiência. 

 
 

Palavras-chave: Apis mellifera, Pólen Apícola, Coleta, Processamento, Rendimento. 

TITLE: Production, processing and evaluation of pollen collected in the apiary of the 

Escola Agrícola de Jundiaí- UFRN 

Abstract 

The exploitation of bee pollen in Rio Grande do Norte is still very recent, but producers 
have shown interest in exploiting this activity, requiring research that indicates 
technologies appropriate to the local reality and technical support. This work aims to 
collect, process and characterize bee pollen produced in the apiary of the Escola 
Agrícola de Jundiaí- UFRN, from September to December 2018. The pollen was 
collected from ten distinct hives of the college and taken to perform a pre cleaning and 
weighing. The ten hives had different yields, but it was hive number 46 that obtained the 
best yield, 92.8%. The pollen collected comes from various plant species, but the one 
with the largest presence was the coconut tree. Therefore, the studied area is conducive 
to the pollen collection by the bees, requiring the adaptation of the collectors used for 
greater efficiency. 
 
Keywords: Apis mellifera, Bee Pollen, Collection, Processing, Yield. 

Introdução 

Pode-se dizer que o pólen apícola é um produto ainda pouco apreciada pela maioria 
dos apicultores, tendo em vista que a falta de acesso a novas tecnologias, ao pouco 
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conhecimento técnico na área, e a falta de assistência técnica, somados a tradição 
enraizada de produção de mel, faz com que de uma forma geral esta produção ainda 

seja incipiente no contexto da produção apícola nacional. 

As abelhas são os principais polinizadores da flora do planeta. Segundo a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação elas seriam responsáveis pela 
polinização de 73% das plantas cultivadas, as quais são utilizadas de forma direta ou 

indireta na alimentação humano. 

Segundo a Normativa n.º 3 de 19 de Janeiro de 2001 do Ministério da Agricultura e 
Abastecimento (Brasil, 2011), entende-se por Pólen Apícola o resultado da aglutinação 
do pólen das flores, efetuada pelas abelhas operárias, mediante néctar e substâncias 

salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia. 

A apicultura vem se desenvolvendo de forma acelerada em todas as regiões do Brasil, 
em especial no Nordeste, pois ele possui elevado potencial para a produção de pólen 
já que ele tem um clima favorável (seco e quente na maior parte do ano) e grande 
diversidade da flora que assegura a produção durante grande parte do ano, e em áreas 
com algumas espécies cultivadas a produção se mostra superior às outras áreas, devido 
à possibilidade de produção nos 12 meses do ano. 

O nordeste tem uma grande diversidade na parte da flora, como a marmeleira (Croton 
sonderianus), o mofumbo (Combretum leprosum), o sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), o 
angico-de-bezerro (Piptadenia moniliformis), a jitirana (Ipomoea sp), o bamburral (Hyptis 
suaveolens), o cajueiro (Anacardium occidentale) e a vassourinha-de-botão 
(Spermacoce verticillata). 

Diferentemente dos apiários voltados para a produção do mel, o pólen não tem grande 
volumes na coleta, pois ela é feita diariamente sendo coletados pequenas quantidades 
mesmo em apiários comerciais. Em média uma colmeia produz de 2 a 5 kg por ano. 

Uma pesquisa realizada por MEDEIROS (2017) sobre o pólen apícola coletado por 
abelhas Apis mellifera L. (africanizadas) no semiárido potiguar nas regiões de Assú e 
Mossoró determinou que abelhas produziram 3.243,68 gramas e 10.711,03 gramas, 
respectivamente. 

A exploração apícola do Rio Grande do Norte ainda é muito jovem, tendo um impulso 
através de pesquisas realizadas em parceria com outros órgãos como o SEBRAE-RN 
com apoio técnico para crescimento da atividade no intuito de agregar valor à cadeia 
apícola. Contudo, instituições vêm investindo em capacitações nestes últimos anos, 
mesmo assim ainda é muito carente de informações técnicas embasadas pela pesquisa 

para a exploração racional do pólen. 

Os produtores do RN vem demonstrando interesse em explorar essa atividade, 
necessitando assim de pesquisas que apontem tecnologia adequada ao local, bem 
como uma ajuda técnico para que futuramente o Rio Grande do Norte possa se destacar 

também pela produção de pólen, assim como a de mel. (LIRA 2014) 

A proposição justifica-se a caracterizar botanicamente e avaliar a produtividade das 
colmeias, do apiário da Escola Agrícola de Jundiaí e com isso ter um diferencial de 
incremento, e ao mesmo tempo incentivar a produção de pólen apícola na região como 
ferramento de agregação de valor a atividade apícola. 
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Esse trabalho teve o objetivo de coletar, processar e caracterizar o pólen apícola 
produzido na Escola Agrícola de Jundiaí-UFRN. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Apiário da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN, no 
período de setembro/2018 a junho/2019. Foi utilizadas 10 colméias modelo Langstroth, 
com abelhas africanizadas pré selecionadas, sorteadas ao acaso, com rainhas jovens, 
de mesma idade. Não utilizou alimentação artificial e o único alimento disponível para 
as colônias foi o néctar e o pólen da florada natural. 

A coleta de pólen foi realizada somente em dias ensolarados, 2 vezes por semana e em 
dias alternados, com uso do coletor de pólen frontal, no período de setembro a 
dezembro de 2018. Os coletores foram fechados às 17:00h do dia anterior a coleta e 
abertos no dia seguinte no mesmo horário, após a coleta. Para analisar variância dos 
dados de produção pólen por colmeia utilizou o delineamento de blocos inteiramente 
casualizados (ANOVA), conforme (BOX et al, 1978). Para os cálculos estatísticos da 
média, desvio padrão e ANOVA. 

As amostras para preparação palinológica foram retiradas dos coletores e preparadas 
como o uso de acetólise (ERDTMAN, 1960) e a identificação dos tipos polínicos teve 
como base, catálogos especializados em morfologia polínica de espécies de diversas 
floras (BARTH, 1989; ROUBIK & MORENO, 1991; MORETI et al., 2002). A 
nomenclatura científica utilizada seguiu as normas propostas pelo APG II (Angiosperm 
Phylogeny Group II), conforme SOUZA & LORENZI (2008). 

Foram realizada análise descritiva, cálculo de riqueza pelo número total de tipos 
polínicos encontrados em cada estação, o índice de diversidade de Shannon-Wiever 
(H’) e a equitabilidade expressa pelo índice de Pielou (J’), conforme GOMES & 
FERREIRA (2004). 

 

Resultados e Discussões 

 

A colmeia que apresentou maior rendimento em relação a coleta de pólen (pólen 
coletado e feito uma pré limpeza) foi a colmeia número 46 com 92,8%, seguida da 
colmeia 28 com 92,6%, colmeia 36 com 92,4% e a colmeia 40 com 91,2%. (Gráfico 1) 

A produtividade do pólen apícola, ao longo do experimento, foi de 100,25 gramas, em 
média as colônias produziram 9 gramas de pólen. Esses valores são baixos quando 
comparados aos obtidos em escala comercial. Alves e Nascimento (2013) estudando a 
projeção do pólen apícola no Ceará, na Serra de Meruoca, encontraram dados 
produtivos de 500g por colmeia diariamente. Já Pereira (2015) identificou uma 
capacidade produtiva superior a 25.714 g g/colmeia/ano em apiários localizados em 
Sergipe e Bahia. Também tem Medeiros (2017) que realizou uma pesquisa de pólen 
apícola coletado por abelhas Apis mellifera L. (africanizadas) no semiárido potiguar no 
período de 29 de setembro de 2014 a 12 de outubro de 2015 nas regiões de Mossoró e 

Assú que tiveram uma média de 115,8 gramas e 332,5 gramas, respectivamente. 
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Nas amostras de pólen coletadas foram identificados, em maior quantidade, grãos de 
pólen das espécies: coqueiro (Cocos nucifera L. (Arecaceae)), sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia), Catanduva - Pityrocarpa moniliformis, cajueiro (Anacardium 
occidentale), jurema branca (Mimosa arenosa (Willd.) Poir), cabeça de velho (Borreria 
verticillata (L.) G.Mey.). 

 

Conclusão 

 

A área estudada é propícia a coleta de pólen pelas abelhas, sendo necessário 
adequação dos coletores utilizados para maior eficiência. Existe uma flora melífera 
diversificada, apesar da cultura do coqueiro ser predominante, foi identificado grãos de 
pólen de espécies diferente, comprovando a visitação das abelhas nas diversas 
culturas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Colmeia contendo o coletor de pólen apícola 

 
 

Figura 2 - Pólen apícola “in natura” estocado na gaveta do coletor 

 
 

Figura 3 - Amostras de pólen apícola acondicionadas em sacos plásticos. 

 
 

Figura 4 - Pesagem do pólen “in natura” apícola 

 
 

Figura 5 - Realização da pré limpeza 
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Figura 6 - Pesagem do pólen apícola sem sujidade 

 
 

Gráfico 1 - Gráfico das produções de pólen “in natura”, sem sujidade e o rendimento das 
dez colmeias 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie sabiá (Mimosa caesapiniifolia ) em função da idade 

da planta em plantio comercial 

Resumo 

 

Os taninos vegetais são substâncias fenólicas presentes em todas as partes da planta, 
umas mais e outras menos, variando de espécie para espécie. Tem diversas utilidades, 
onde se destacam na fabricação de tintas e adesivos, no processo de curtimento de 
couro, tratamento de efluente, entre outros. Com isso, este estudo tem como objetivo, 
analisar o teor de sólidos totais, de taninos condensados e não taninos presentes na 
casca do sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) em função da idade da planta. Os materiais 
foram secos, moídos e classificados, utilizando porções que passou na peneira de 16 
‘’mesh’’ (1,00 mm) e retida numa de 60 ‘’mesh’’ (0,25 mm). A partir disso foram 
realizadas as extrações usando 25g do material peneirado com 250ml de água 
destilada, em seguida foi determinado teor de sólidos totais (TST), índice de stiasny (IS) 
e teor de taninos condensados (TTC). Os valores encontrados para cada índice foi de: 
5,2% (TST), 41,60% (IS) e 2,24% para (TTC). Conclui-se que os valores dos índices 
encontraram variaram com as fenofases e com a idade do plantio, no entanto se faz 
necessário um acompanhamento anual para a Mimosa caesapiniifolia na intenção de 
obter melhores resultados. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga, produto florestal não-madeireiros, potencial tanífero 

TITLE: Tannin content of sabiá species (Mimosa caesapiniifolia) as a function of plant 

age in commercial planting. 

Abstract 

Plant tannins are phenolic substances present in all parts of the plant, some over and 
over, varying from species to species. It has several uses, where they stand out in the 
manufacture of paints and adhesives, in the leather tanning process, effluent treatment, 
among others. Thus, this study aims to analyze the total solids content of condensed 
tannins and non-tannins present in the bark of the thrush (Mimosa caesalpiniifolia) as a 
function of plant age. The materials were dried, ground and graded using portions that 
passed the 16 mesh (1.00 mm) sieve and retained in a 60 mesh (0.25 mm) sieve. From 
this the extractions were performed using 25g of sieved material, and then determined 
total solids content (TST), stiasny index (IS) and condensed tannin content (TTC). The 
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values found for each index were: 5.2% (TST), 41.60% (IS) and 2.24% for (TTC). It was 
concluded that the values of the indexes found varied with the phenophases and with 
the planting age, however annual monitoring is necessary for Mimosa caesapiniifolia in 
order to obtain better results. 
 
Keywords: Caatinga, non-timber forest product, tanning potential. 

Introdução 

Os taninos vegetais são substâncias que estão presentes em várias partes da planta, 
como frutos, sementes, raízes, cerne da madeira e na casca de diversas espécies 
florestais e são conhecidos por serem naturais (PAES et al., 2006a; PAES et al., 2006b). 
Sua utilização vem se tornando abrangente ao longo dos anos em função da 
preocupação com meio ambiente, já que este, substitui agentes químicos (PAES et al., 
2010), a exemplo do furfural (PANSHIN et al., 1962). Seu percentual pode variar entre 
indivíduos da mesma espécie em função da época de coleta em detrimento da fenologia 
de algumas plantas (AZEVEDO et al., 2017). Dentre suas diferentes formas de 
utilização, se destacam: produção de adesivo de madeira (AZEVEDO et al., 2015), 
indústria de petróleo como agentes de suspensão, dispersantes e fluidificantes em lama 
de perfuração, controlando a viscosidade de argilas na perfuração de poços (PANSHIN 
et al., 1962), fabricação de tintas e adesivos especiais para madeira (VIEIRA et al., 
2014) e derivados, em países como Austrália e África do Sul (TRUGILHO et al., 1997), 
além da importância no curtimento de couros e peles (PAES et al., 2006), bastante 
empregado no Nordeste do Brasil. . A espécie florestal mais importante como produtora 
de tanino vegetal no Brasil é a Acácia meanrsii, espécie exótica, popularmente 
conhecida como acácia negra, sendo ela bastante cultivada no estado do Rio Grande 
do Sul, onde em 2016 atingiu uma produtividade de 195.913 t de casca para produção 
de taninos (IBGE, 2017). Na região Nordeste, o angico-vermelho (Anadenanthera 
colubrina var. cebil), é a única fonte de taninos utilizada, sendo empregada nos curtumes 
tradicionais locais, que exploram exclusivamente suas cascas (PAES et al., 2006a). 
Essa prática de extração extrativista é realizada sem o manejo adequado, o que quase 
sempre leva a morte da planta, em função de seu anelamento no momento da coleta da 
casca. Dados do IBGE, (2017) mostram que em 2016 houve uma quantidade produzida 
de 95 t de casca de angico vermelho, valor esse 15,2% inferior ao ano anterior. Paes et 
al., (2006) já relatavam, o desaparecimento desta espécie na paisagem do Semiárido 
Nordestino. Em busca de alternativas para a redução do impacto sobre o angico 
vermelho, vários pesquisadores estão identificando nas espécies nativas do bioma 
Caatinga, possíveis produtoras de taninos vegetais (AZEVEDO et al., 2017; PAES et 
al., 2006; CALEGARI et al., 2016; LOPES et al., 2015). Algumas espécies estão sendo 
analisadas, a exemplo da jurema-preta (Mimosa tenuiflora), cajueiro (Anacardium 
occidentale), jurema-vermelha (Mimosa arenosa), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), entre 
outras. Atualmente, esta região vem investindo em plantios florestais para fins 
madeireiros, como exemplo o Eucalipto e Acácia mangium, que apesar de serem 
exóticas, vem apresentando um bom desenvolvimento e boa quantidade de taninos 
condensados (TRUGILHO ET AL., 2003; UCELLA FILHO et al., 2017). O sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia) se destaca no Nordeste como uma das principais fontes de estacas para 
cercas, além de fonte de energia (carvão e lenha), em função da alta densidade (0,87 g 
cm-3) e teor de carbono fixo de aproximadamente (73%) (RIBASKI et al., 2003). Alguns 
estudos mostram que existem outras espécies florestais além do Angico vermelho com 
potencial tanífero na região nordeste, porém pouco ou nada se sabe, sobre qual a 
melhor idade para se coletar as cascas e obter a maior concentração de taninos 
vegetais. Além de incentivar o plantio de espécies arbóreas para suprir a demanda deste 
produto florestal não madeireiro tão explorado na região nordeste do Brasil, reduzindo 
assim o impacto sobre o angico-vermelho que já se encaminha para a lista de 
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ameaçadas de extinção.  
Este estudo tem como objetivo, analisar o teor de sólidos totais, índice de stiasny e 
taninos condensados presentes na casca do sabiá Mimosa caesalpiniifolia em função 
da idade da planta. 
 
Metodologia 

 
Distribuição de coletas 

Este trabalho foi desenvolvido ao longo dos anos, onde a coleta das cascas do sabiá foi 
realizada no período seco. O período seco foi escolhido porque segundo a literatura, 
nele há uma maior concentração de taninos presentes na casca. 

Seleção do material de estudo 

Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas de Mimosa caesapiniifolia 
escolhidas em plantio comercial com 7 (sete) anos de idade, que vegetam no Campus 
de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte - UFRN. As árvores estudadas foram selecionadas em função do vigor, sendo 
escolhidas aquelas com ausência de ataque de pragas e doenças. 

Coleta da casca 

As cascas (porção viva das mesmas) foram retiradas em amostras no tronco, galhos e 
ramos com diâmetro de até 2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e 
foi determinado o diâmetro da casca com uso de um paquímetro. O material foi cortado 
com auxílio de um facão, em fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, secos 
ao ar e moídos em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor 
granulometria. Para evitar o aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia 
causar alterações na composição química dos taninos, o processo de moagem foi 
realizado com paradas constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficavam 
aquecidas. 
Para as análises, os materiais foram classificados e utilizados as porções que 
passassem pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficando retida na de 60 “mesh” (0,25 
mm). A serragem obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) 
determinado, para permitir os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em 
cada amostra. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram separados de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais serão adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. 
Após cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) 
e em um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido 
foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2 e em seguida, 
concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato, 
sendo duas utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e a 
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terceira foi evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação da 
porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) 
Mi 
Em que: TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 
Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Por tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny.(Equação2). 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 
M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 
M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 
Em que: TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 
TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

É possivel observar na tabela 1 que o valor de (TST) foi de 5,2%, sendo esse valor 
menor do que o encontrado por Azevêdo et al., (2018), que foi de 9,18%, usando a 
mesma espécie e o mesmo plantio de coleta , porém com idades diferentes. 

O índice de stiasny (IS) é o resultado da precipitação do tanino flavanol em meio ácido 
através da condensação. Esse produto tem alto peso molecular e difícil dissolução, onde 
quanto maior o valor de stiasny maior também será a quantidade de polifenois (taninos) 
presentes no extrato (GUANGCHENG et al., 1991; MORI, 1997; GONÇALVES et al., 
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2003). O extrato da casca apresentou índice de Stiasny de 41,60%, sendo superior ao 
encontrado por Gonçalves e Lelis (2001) que foi de 20% em um plantio de 8-12 anos de 
idade. A explicação para isto pode está relacionada ao período de coleta do material, 
onde segundo Paes et al. (2006b) o índice de stiasny variou com as fenofases da planta 
e posições do tronco para a jurema preta (Mimosa tenuiflora). 

O teor de taninos condensados (TTC) encontrado na amostra foi de 2,24%, inferior ao 
encontrado por Azevêdo et al., (2018), que foi de 8,38% e superior ao valor encontrado 
por Gonçalves e Lelis (2001), que foi de 2% 

 
Conclusão 

 

A espécie Mimosa caesalpinifollia apresenta taninos condensados na casca, sendo 
necessário pesquisas para determinar melhor idade da planta pala coleta da casca 
visando maior produtividade dos taninos. 
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Anexos 

 

 

É possível observar na tabela 1 que o valor de (TST) foi de 5,2%, sendo esse valor 
menor do que o encontrado por Azevêdo et al., (2018), que foi de 9,18%, usando a 
mesma espécie e o mesmo plantio de coleta , porém com idades diferentes. 
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TÍTULO: Desempenho de caprinos em confinamento recebendo palma forrageira 

associada ao bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim elefante. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o desempenho de cabritos castrados e não castradosmantidos em 
confinamento. Foram utilizados 24 animais (12 castrados e 12 não-castrados), com peso 
inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados durante 70 dias com dietas 60:40 (volumoso 
: concentrado) contendo palma forrageira e bagaço de cana-de-açúcar (PBCA) ou feno 
de capim-elefante (PFCE) como porção volumosa, formuladas para possuírem 
quantidades semelhantes de fibra em detergente neutro (FDN). O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas 
condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 
parcelas. Não foram detectadas diferenças para os parâmetros de desempenho 
analisados, com médias para peso final (PF) de 22,40 e 22,95 kg, ganho médio diário 
(GMD) 55 e 71 g/dia, ganho total (GT) 3,89 e 4,92 kg e conversão alimentar (CA) de 
11,59 e 10,02, para os tratamentos PBCA e PFCE, respectivamente. Como não alteram 
o desempenho animal, recomenda-se, como alternativa para o confinamento de 
caprinos, o uso do bagaço de cana-de-açúcar ou do feno de capim-elefante na 
alimentação, bem como o método da castração. 
 
Palavras-chave: Cabritos, desempenho, Método de Castração. 

TITLE: Performance of goats in feedlot receiving forage palm associated with sugarcane 

bagasse or elephant grass hay. 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the development of castrated and non-
castrated goats during confinement. 24 animals were observed (12 castrated and 12 
non-castrated), with an average weight of 18,5 ± 3,8 kg, which were fed during 70 days 
on a diet 60:40 (bulky: concentrated) containing forage palm and sugar cane bagasse 
(PBCA) or elephant grass hay (PFCE) as bulky portion formulated to possess similar 
quantities of fiber in neutral detergent (FDN). The experiment produced was entirely 
randomized in a factorial arrangement 2 x 2, with two sexual conditions, two sources of 
fiber and six repetitions for each treatment, in a total of 24 portions. No significant 
differences on development were found regarding the analyzed parameters, with final 
average weight (PF) of 22,95 kg, average increase in weight (GMD) 55 and 71 g/day, 
total increase (GT) 3,89 and 3,89 and 4,92 kg and feed conversion (CA) of 11,59 and 
10,02, for the treatments PBCA and PFCE respectively. As the animal development is 
not changed, it is recommended, to the confinement of goats, the use of sugar cane 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 273 

 

bagasse or elephant grass hay in feeding the animals, as well as the method for 
castration. 

 
Keywords: Goats, Performance, Castration Method. 

Introdução 

A caprinocultura leiteira tem ganhado destaque no âmbito mundial e nacional devido às 
peculiaridades nutricionais do leite caprino e seus derivados (queijos, requeijão, 
iogurtes, entre outros), atraindo cada vez mais as indústrias, que sempre estão à 
procura de oferecer ao mercado produtos diferenciados. Todavia o desenvolvimento da 
atividade no Brasil ainda está muito aquém daquele alcançado por países como Grécia 
e França, os quais possuem mercado já estabelecido e uma cadeia produtiva mais 
organizada. 

Na região Nordeste do Brasil, principalmente nas regiões semiáridas, em virtude das 
características climáticas da região e da adaptabilidade da espécie a estas, a 
caprinocultura leiteira vem sendo consolidada como atividade relevante, apresentando 
produções significativas de leite e contribuindo para o desenvolvimento sócio econômico 
da região. 

Um aspecto peculiar dos sistemas de produção de leite é que as fêmeas nascidas são 
recriadas e tendem a permanecer no rebanho para reposição do plantel, enquanto os 
cabritos, pela pouca contribuição que dão a tais sistemas, na maioria das vezes são 
descartados ou recebem pouca atenção, uma vez que o leite produzido é total ou 
principalmente destinado à venda (Costa et al., 2010). A comercialização dos cabritos 
de origem leiteira poderia, então, se tornar uma renda complementar aos produtores de 
leite, agregando valor e contribuindo para incrementar a viabilidade do sistema. 

Considerando a sazonalidade da produção de alimentos que caracteriza grande parte 
da região Nordeste e, sobretudo, as consequências que esta peculiaridade traz para 
produção animal, a prática do confinamento de caprinos, aliada ou não à prática da 
castração, pode aumentar a oferta de carne caprina no período de entressafra, 
disponibilizando ao mercado um produto homogêneo e de melhor qualidade. Urbano et 
al. (2015) sugeriram o confinamento como uma estratégia para amenizar os baixos 
índices zootécnicos durante os períodos críticos, entretanto, o confinamento possuiu 
alto custo, o que incentiva produtores a buscar fontes volumosas alternativas que 
favoreçam a viabilidade do sistema de produção, desde que estas substituam 

ingredientes tradicionais, sem prejuízos no desempenho dos animais. 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar o desempenho de cabritos de origem leiteira, 
castrados e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados com 
palma forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante como 

volumoso. 

 
Metodologia 

 

O estudo foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura e 
Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica Especializada em 
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Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba, cidade situada na mesorregião 
leste do Estado do Rio Grande do Norte. 

Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial média de cinco meses, sem padrão racial 
definido, oriundos de um rebanho leiteiro, sendo 12 castrados e 12 não-castrados, com 
peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um delineamento experimental 
inteiramente casualizado, arranjado num fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, 
duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. A 
castração dos animais, feita com auxílio de liga, se deu quando os mesmos tinham 15 
dias de idade. 

Durante o período experimental, os animais foram confinados em baias individuais 
providas de comedouro e bebedouro. Após serem pesados, identificados, submetidos 
ao controle de endo e ectoparasitas e vacinados contra clostridioses, os animais 
passaram por um período de adaptação ao manejo e instalações de 30 dias. 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isonitrogenadas e conter a 
mesma proporção de FDN, atendendo às exigências de mantença de animais com 18 
kg de peso corporal e permitindo ganho de peso médio de 120 g dia-1, calculadas de 
acordo com o NRC (2007). A fração concentrada da dieta foi composta por milho (grão 
moído), farelo de soja, mistura mineral, cloreto de sódio e ureia. O volumoso foi 
composto por palma gigante, picada em máquina forrageira, associada ao bagaço de 
cana-de-açúcar (BCA) ou feno de capim-elefante (FCE) (Tabela 1). 

O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia (07h00min e 15h00min), na forma de 
ração completa, de maneira que os ingredientes misturados, juntamente com a 
mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos animais. A água ficou 
sempre à disposição dos animais e permitindo-se sobras entre 5 e 10% do total de 
matéria seca ofertada. 

As pesagens dos animais ocorreram a cada 14 dias, com jejum prévio de sólidos de 16 
horas, partindo do início do experimento até o final. O ganho de peso total (GT) foi obtido 
pela diferença entre o PF e peso inicial (PI) e a estimativa de ganho de peso médio 
diário (GMD) foi obtida através da relação entre o GT e o total de dias referente ao 
período do confinamento até o abate, excluindo-se o período de adaptação: GMD = 
(GT/70). A conversão alimentar (CA) foi calculada pela relação entre o consumo de 
matéria seca (CMS) e o GMD. 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC GLM do software SAS (versão 9.4, 
SAS Institute Inc., Cary, NC), depois de testados para normalidade residual e 
homogeneidade da variância. Devido à alta probabilidade de erro do tipo II, adotou-se α 
= 0,05, e quando necessário, as médias dos tratamentos foram comparadas utilizando 
o teste F. O peso corporal inicial foi incluído como covariável, como descrito no modelo: 

Yijk = μ + Fi + Sj + ( F*S)ijβ(Xijk – X) +eijk, em que: 

Yijk = Valor observado da variável dependente; 

μ = Média global; 

Fi = Efeito do volumoso (fonte de fibra); 
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Sj = Efeito da condição sexual; 

(F*S)ij = Efeito da interação (volumoso x condição sexual); 

β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); 

eijk = Erro experimental. 

 
Resultados e Discussões 

 

Não houve efeito para as variáveis analisadas (p>0,05), no que se refere ao peso final 
(PF), ganho médio diário (GMD), ganho total (GT) e conversão alimentar (CA), além de 
ausência de interação, sobre qualquer parâmetro de desempenho animal 
avaliado(Tabela 2). 

O fato de não terem sido observadas diferenças estatísticas nos consumos de MS e de 
nutrientes pode justificar a ausência de efeito no desempenho desses animais, uma vez 
que ingestão de alimentos é o principal fator potencializador ou limitante do 
desempenho, pois os nutrientes são convertidos em produtos de origem animal (Nolleret 

al., 1996; Macêdo Júnior et al., 2007). 

Dados semelhantes foram encontrados por Galvis (2018), quando associou a palma 
forrageira ao feno de tifton 85, com GMD de 0,021 kg/dia. Os mesmos autores também 
associaram o baixo desempenho dos cabritos ao um menor consumo de matéria seca, 
que contribuiu, consequentemente, para redução no consumo dos nutrientes. 

Felix et al. (2016), avaliando o desempenho de pequenos ruminantes sob diferentes 
níveis de palma forrageira (Nopaleacochenillifera (L.) SalmDyck cv. Miúda), contendo a 
cana-de-açúcar como volumoso, também não observaram diferença no peso final (PF) 
e GMD. 

 
Conclusão 

 
A utilização do bagaço de cana-de-açúcar ou do feno de capim-elefante, bem como o 
método da castração, não alteram o desempenho dos caprinos em confinamento, 
motivo pelo qual ambas as estratégias são recomendadas. 
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TÍTULO: Influência da contagem de células somáticas sobre a composição química do 

leite cru refrigerado na região semiárida 

Resumo 

A Contagem de Células Somáticas (CCS) é correlacionada com modificações na 
composição do leite, por causa do aumento da atividade enzimática. Diante disso, 
objetivou-se avaliar o efeito da CCS sobre a qualidade do leite cru armazenado em 
tanque. Foram coletadas amostras de leite cru de 21 tanques de expansão. As amostras 
foram coletadas em frascos apropriados, conservadas refrigeradas (4 a 7°C) e, em 
seguida, enviadas a um laboratório para análise de composição e CCS. O efeito da CCS 
sobre a composição foi avaliada dentro de três categorias: Baixa CCS - CCS < 200.000 
céls.mL-1; Média CCS – 201.000 <CCS< 400.000; Alta CCS: CCS>400.000. Os dados 
foram submetidos ao método estatístico de análise descritiva, para obtenção de média, 
desvio-padrão e coeficiente de variação. A comparação de médias foi realizada 
utilizando o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade e a correlação entre os 
componentes químicos e a CCS realizou-se pela correlação de Pearson (P<0,05). No 
período analisado, 10,8 % apresentaram baixa CCS, seguido de 46,5% com média e, 
42,7% obtiveram alta CCS. Houve correlação positiva entre o escore de células 
somáticas (ECS) e a proteína e, negativa entre CCS e lactose. Conclui-se que em 
relação à composição química, não houve diferença significativa na porcentagem de 
gordura, proteína total, caseína e lactose em leites com diferentes níveis de CCS. 

 
Palavras-chave: Efeito de estação. Lipólise. Proteólise. Qualidade do leite. 

TITLE: Influence of somatic cell count on the chemical composition of refrigerated raw 

milk in the semiarid region 

Abstract 

Somatic Cell Count (SCC) is correlated with changes in milk composition, due to 
increased enzyme activity. The objective of this study was to evaluate the effect of SCC 
on the quality of raw milk stored in the tank. Samples of raw milk were collected from 21 
expansion tanks during the months of October 2016 to May 2017. The samples were 
collected in appropriate vials, stored refrigerated (4 to 7 ° C) and then sent to a laboratory 
for composition analysis and SCC. 

 

The effect of CCS on a composition for evaluated within three categories: Low SCC - 
SCC <200,000 cells / mL-1; Average SCC-201.000 <SCC <400.000; High SCC - High 
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SCC: SCC> 400.000 The data were submitted to the statistical method of descriptive 
analysis, to obtain mean, standard deviation and coefficient of variation. The comparison 
of means was performed using the Tukey test at the 5% probability level and the 
correlation between chemical components and SCC was performed by Pearson's 
correlation (P <0.05). In the analyzed period, 10.8% presented low SCC, followed by 
46.5% with mean and 42.7% had high SCC. There was a positive correlation between 
somatic cell score (SCE) and protein and, negative between CCS and lactose. It was 
concluded that in relation to the chemical, there was no significant difference in the 
percentage of fat, total protein, casein and lactose in milk with different levels of CCS. 

 

Keywords: Season effect. Lipolysis. Proteolysis. Quality of milk. 

Introdução 

A CCS é considerada como um dos principais parâmetros para avaliação da qualidade 
do leite, a qual é correlacionada com a composição, o rendimento industrial e a 
segurança dos alimentos (SILVA et al., 2014). Esses efeitos estão relacionados com as 
modificações na composição do leite atribuídos a alterações na permeabilidade vascular 
devido ao processo inflamatório e ao dano às células epiteliais que são responsáveis 
pela síntese de componentes do leite, ocorrendo também, aumento da atividade 
enzimática de células somáticas ou microrganismos na glândula mamária infectada 
(MURPHY et al., 2016). 

Os valores de CCS superiores a 200.000 céls.mL-1 já acarretam alterações nos 
componentes principais e secundários, como gordura, proteína e lactose, além de 
minerais e enzimas (SANTOS; FONSECA, 2007). De acordo com Ma et al. (2000), no 
leite produzido pós-infecção os teores de gordura, proteína bruta, proteína total e 
caseína, podem aumentar, mas esse acréscimo advém pela redução, em torno de 30%, 
na quantidade de leite produzida, e não pela diminuição da síntese desses compostos, 
que substancialmente também foi menor, comparado ao período pré-infecção, ou seja, 
lipólise e proteólise em níveis bem mais elevados no leite de alta CCS do que no leite 
de baixa CCS. Este fato pode estar relacionado ao aumento da atividade enzimática 
que ocorre no leite com elevada CCS, principalmente uma protease que degrada a 
caseína (SAEMAN et al., 1988). 

As enzimas lipolíticas podem ser oriundas das células somáticas, as quais hidrolisam 
triglicerídeos, que é o principal componente da gordura do leite, liberando diversos tipos 
de ácidos graxos que atuam modificando as características sensoriais do produto 
(TOUSOVÁ et al., 2013). Os ácidos graxos de cadeias menores (capróico, caprílico, 
cáprico e butírico) são responsáveis por conferir sabor e odor rançosos aos produtos 
lácteos (HASS, 2001; CHEN et al., 2003); aqueles de cadeias maiores determinam o 
sabor e odor de sabão e os ácidos graxos insaturados geram sabor de oxidado ou 
metálico, devido à oxidação da cetona e aldeídos que ocorre durante a lipólise (PINTO 
et. al., 2006). Consequentemente, ocorrem perdas no valor nutricional, rendimento e 
qualidade sensorial de derivados lácteos (COELHO et al., 2014). 

Diante disso, objetivou-se avaliar o efeito da CCS sobre a qualidade do leite cru 

armazenado em tanque. 

 
Metodologia 
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Local do experimento e Coletas de dados 

Foram realizadas avaliações mensais em 21 tanques de expansão de leite (15 
individuais e 6 coletivos), localizados nas seguintes cidades: Angicos (7), Fernando 
Pedrosa (1), Ipanguaçu (2), Pendências (2) e Santana do Matos (3). Os 6 tanques 
coletivos eram compartilhados por 54 produtores no total, com média entre 6 e 7 
produtores por tanque. O monitoramento totalizou 273 observações, das quais eram 
195 foram provenientes de tanques individuais e 78 de tanques coletivos, sendo 
monitorados a temperatura de refrigeração e o tempo de armazenamento do leite até a 
captação pela Cooperativa. 

Todos os tanques eram agregados à Associação de Pequenos Agropecuaristas do 
Sertão de Angicos (APASA), localizada no município de Angicos, na região semiárida 
do Rio Grande do Norte, a 5° 39’ 56” de latitude sul, 36° 36’ 04” de longitude oeste e 
110 metros de altitude. De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima da 
região é do tipo BSh, árido, apresentando temperaturas entre 25 e 33°C e precipitação 
média anual de 753 mm. 

Coleta das amostras 

O procedimento de coleta do leite foi realizado após a homogeneização do conteúdo do 
tanque por meio de agitação mecânica, e posteriormente retirada uma amostra do 
tanque foi com o auxílio de uma concha de aço inoxidável higienizada. As amostras de 
leite foram devidamente identificadas e, mantidas em temperatura entre 2 ºC e 6 ºC e 
enviadas ao laboratório. 

As alíquotas destinadas à avaliação da CCS e CBT foram acondicionadas em frascos 
plásticos tipo falcon de 40 mL com os conservantes Bronopol® (2-bromo-2-nitro- 1,3-
propanodiol) e Azidiol®, respectivamente. 

Para relacionar os níveis de CCS com a composição química, foi feito um 
escalonamento da CCS, de acordo com os valores encontrados, originando três 
categorias: Baixa CCS - CCS < 200.000 céls.mL-1; Média CCS – 201.000 <CCS< 
400.000; Alta CCS - Alta CCS: CCS>400.000 céls.mL-1. 

Análises físico-químicas e microbiológicas 

As análises de composição, CCS e CBT, foram realizadas em laboratório credenciado 
à Rede Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL). Para a determinação dos componentes 
do leite (teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, caseína e nitrogênio ureico) 
foi utilizado o método de absorção infravermelha com transformada de Fourier (IVTF), 
através do equipamento LactoScope® – Fabricante Delta conforme ISO 9622/ 
International Dairy Federation – IDF- 141C (IDF, 2013). 

A CBT foi obtida por citometria de fluxo através do contador eletrônico Bactocount® 
(BentleyInstruments Inc., ISO 21187/International Dairy Federation – IDF- 196) (IDF, 
2004), sendo os resultados expressos em número de unidades formadoras de 
colônia.mL-1 de leite (UFC.mL-1). A CCS foi determinada utilizando o método da 
citometria de fluxo através do contador eletrônico SomaScope® – Fabricante Delta 
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conforme ISO 13366/ International Dairy Federation – IDF - 148-2 (IDF, 2006) e o 
resultado expresso em mil células somáticas por mL-1. 

Análise estatística 

O banco de dados resultou em 273 observações de gordura, proteína (269), lactose 
(238), sólidos totais (257), extrato seco desengordurado (257), CCS (267) e CBT (124). 

Utilizou-se o software Statistical Analysis System - SAS® versão 9.1 (SAS INSTITUTE 
INC, 2011) para análise dos dados. Os resultados foram avaliados por meio da análise 
de variância, e a comparação entre médias foi realizada por meio do Teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

A correlação entre os componentes químicos e a CCS, nas amostras de leite foram 

realizadas pela correlação de Pearson (P<0,05). 

 
Resultados e Discussões 

 

Avaliação geral do nível de células somáticas dos tanques 

Um animal é considerado infectado quando a CCS é superior a 200.000 céls.mL-1 
(CASSOLI et al., 2016). Valores de CCS superiores a 200.000 céls.mL-1 acarretam 
alterações nos componentes principais e secundários, como gordura, proteína e lactose, 
além de minerais e enzimas (SANTOS; FONSECA, 2007). 

O resultado das análises de CCS exibiu 10,8% das amostras com baixa CCS (anexo 1). 

Dentre as amostras analisadas neste estudo, mais de 42,7% estavam com CCS 
elevada, refletindo ineficiências em relação ao controle da mastite e à sanidade da 
glândula mamária. Além disso, os produtores, podem não ter conhecimentos sobre os 
amplos prejuízos causados pela alta CCS, os quais abrangem o rebanho, a matéria 
prima, o produto final e o consumidor, e ainda, essa alta contagem, pode ter relação 
com a falta de monitoramento por parte da indústria, não estabelecendo critérios de 
CCS para recebimento do leite, consequentemente, não há incentivo financeiro para a 
melhoria da qualidade do leite. 

Efeito de diferentes contagens de células somáticas sobre a composição do leite de 
tanque 

Numerosos estudos avaliaram as associações entre a CCS e os parâmetros da 
qualidade do leite. A CCS elevada está relacionada ao tipo de proteína, mudança na 
composição de ácidos graxos, lactose, íons e concentração de minerais e maior pH do 
leite cru (UMAN et al., 2017), como também, causa a diminuição na produção de leite 
(MONTANHINI et al., 2013). Essas modificações nos componentes do leite são devido 
as lesões do epitélio glandular, provocados pela mastite, que resultam em diminuição 
da síntese nos alvéolos mamários e maior influxo dos componentes sanguíneos para o 
leite, tais como sódio, cloro, imunoglobulinas e outras proteínas séricas (EL-TAHAWY; 
EL-FAR, 2010). 
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Os resultados da presente pesquisa concluíram que as categorias de CCS do leite no 
tanque não afetam significativamente (p<0,05) o conteúdo de gordura, proteína total, 
caseína, lactose, extrato seco total e extrato seco desengordurado (anexo 2). No 
entanto, esses dados são contrários aos de Gargouri et al. (2013) os quais esclareceram 
que no leite com alta CCS incide um decréscimo dos teores de lactose, gordura, 
caseína, cálcio e fósforo, pelo acréscimo da atividade enzimática proteolítica e lipolítica, 
que são processos de degradação do leite. Já Ma et al. (2000) explicaram que pode 
ocorrer a concentração dos componentes do leite, acarretando até o acréscimo de suas 
porcentagens, sendo esse efeito provocado pela redução significativa do volume de leite 
produzido. 

Em estudo desenvolvido por Savic et al. (2017), os valores encontrados das quantidades 
de células somáticas do leite de tanque, no intervalo entre o valor mínimo de 58.000 
céls.mL-1 e o máximo de 516.000 céls.mL-1 não afetaram significativamente o conteúdo 
das proteínas totais e lactose. 

Silva et al. (2014), trabalhando com amostras de leite de tanque coletadas na região 
agreste do Rio Grande do Norte, observaram uma elevação do percentual de gordura 
com o aumento da CCS, podendo estar relacionado com acentuada diminuição na 
produção de leite, aumentando a concentração de sólidos totais com evidência para a 
gordura, segundo os autores. O aumento do número de células somáticas no leite 
provoca alterações nos seus componentes, conforme foi apresentado por Schäellibaum 
(2001), em que a lactose e caseína diminuíram e as proteínas do soro aumentaram com 
o acréscimo da CCS, em escalas que variaram em <100.000 céls.mL-1 até > 1.000.000 
céls.mL-1. Considerando que a CCS tem uma correlação positiva para proteína total e 
negativa para a lactose esse efeito pode ser explicado devido às lesões nas células 
alveolares, que prejudicou a síntese da lactose e alterou a permeabilidade do epitélio 
da glândula mamária, aumentando a passagem de proteínas séricas do sangue para o 
leite, provocando a mudança das características protéicas do leite, com reflexo na 
elevação da proteína total (AULDIST; HUBBLE, 1998). 

 
Conclusão 

 

A maioria do leite coletado nos tanques apresentou níveis de CCS nos limites 
estabelecidos pela IN 7, não existindo efeito significativo entre os níveis de CCS e os 
principais constituintes do leite como gordura, proteína total, caseína e lactose. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Avaliação geral da CCS nas análises do leite de tanques em amostras 
coletadas, de acordo com as categorias de CCS. Nota: Baixa CCS - CCS < 200.000 
céls.mL-1; Média CCS - 201 <CCS< 400.000; Alta CCS - Alta CCS: CCS>400.000 

céls.mL-1. 
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Tabela 1. Média e coeficiente de variação obtidos em porcentagem para indicadores da 

qualidade do leite associados a diferentes classes de CCS 
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TÍTULO: ANÁLISE MORFOFISIOLÓGICA DO CAPIM-ELEFANTE SUBMETIDO A 

DOSES CRESCENTES DE COMPOSTO ORGÂNICO 

Resumo 

O estudo objetivou analisar a morfofisiologia do capim-elefante cv. Camaroon, quanto à 
altura da planta e diâmetro do colmo, submetido a variações quantitativas de adubação 
mineral e adubação orgânica. Essa forrageira apresenta grande potencial de produção 
de biomassa, elevado valor nutritivo e considerado exigente em fertilidade. Sua alta 
produtividade é diretamente proporcional a quantidade de nutrientes absorvidos do solo. 
O estudo foi conduzido na área experimental do GEFOR. Área total do experimento foi 
de 540 m² (15 x 36m) e consistiu de 10 tratamentos, sendo eles: cinco doses de 
nitrogênio (0, 200, 400, 600 e 800 kg ha-1 de N) e cinco doses de fósforo (0, 50, 100, 
150 e 200 kg ha-1 de P2O5), além de seis tratamentos 0, 8, 16, 25, 33 t.ha-1 de 
composto orgânico e um tratamento com adubação mineral (NPK). Constatou-se que 
matéria orgânica tem influência positiva no crescimento vegetativo do capim-elefante, 
quanto ao diâmetro de colmo dos perfilhos houve diferença apenas entre os tratamentos 
de composto orgânico e adubação mineral, tendo a adubação mineral apresentado 
valores maiores de diâmetro. 

 
Palavras-chave: Capim-elefante, adubação mineral, adubação orgânica. 

TITLE: MORPHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF ELEPHANT GRASS SUBMITTED 

TO GROWING DOSES OF ORGANIC COMPOUND 

Abstract 

The study aimed to analyze the morphophysiology of elephant grass cv. Camaroon, as 
for plant height and stem diameter, submitted to quantitative variations of mineral 
fertilization and organic fertilization. This forage has great potential for biomass 
production, high nutritional value and considered demanding in fertility. Its high 
productivity is directly proportional to the amount of nutrients absorbed from the soil. The 
study was conducted in the experimental area of GEFOR. The total area of the 
experiment was 540 m² (15 x 36m) and consisted of 10 treatments, namely: five nitrogen 
doses (0, 200, 400, 600 and 800 kg ha-1 N) and five phosphorus doses (0 , 50, 100, 150 
and 200 kg ha -1 of P2O5), in addition to six treatments 0, 8, 16, 25, 33 t.ha -1 of organic 
compost and one treatment with mineral fertilization (NPK). It was found that organic 
matter had a positive influence on elephantgrass vegetative growth, as for the stem 
diameter of tillers there was difference only between the treatments of organic compost 
and mineral fertilization, and the mineral fertilization presented larger diameter values. 

 

Keywords: Elephant grass, mineral fertilization, organic fertilization. 
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Introdução 

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma planta perene, com rizomas 
bastante desenvolvidos e robustos, de crescimento cespitoso formando grandes 
touceiras (REIS et al., 2013). Essa forrageira apresenta grande potencial de produção 
de biomassa e elevado valor nutritivo. 

 

Esse alto potencial é resultado de uma combinação de diferentes fatores, como a 
eficiência de interceptação de luz, eficiência fotossintética, capacidade de rebrotar e 
perfilhar, armazenamento de carboidratos de reserva, absorção de nutrientes, eficiência 
de uso da agua, dentre outro (LIRA et al., 2010). 

 

Quanto ao valor nutritivo dos cultivares de capim-elefante pode ser influenciado devido 
os aspectos morfofisiológicos. Cultivares de porte baixo, quando comparadas as de 
porte alto, apresentam maior relação folha/colmo e perda mais lenta do valor nutritivo 
com o avanço do estádio de crescimento (LIRA et al., 2010). 

 

Em função da grande diversidade da espécie, quatro grupos se destacam. São eles: 
Napier, Maecker, Anão e Cameroon, sendo este último o que será abordado neste 
estudo. Esta cultivar do capim-elefante, a Cameroon, quando bem manejado apresenta 
touceiras de formato ereto com altura de 3,00 m, os colmos medem 2.00 cm de diâmetro 

e uma relação colmo/folha 0,50 (XAVIER et al., 1995). 

 

Uma das várias estratégias de manejo que podem alterar significativamente a 
produtividade de forragem é a aplicação de fertilizantes. O capim-elefante é considerado 
exigente em fertilidade e recomendado para sistemas de médio e alto nível tecnológico, 
ou seja, sua alta produtividade é diretamente proporcional a quantidade de nutrientes 
absorvidos do solo, havendo assim a necessidade de reposição desses nutrientes. 

 

Dentre os nutrientes essenciais, o nitrogênio é um dos mais estudados, em função de 
poder incrementar a produção de matéria seca em mais de 200% em relação a 
forrageiras não adubadas (ALEXANDRINO, 2000). No entanto, o aumento na produção 
de forragem, em resposta a adubação nitrogenada, implica também na aplicação de 

outros nutrientes, como fosforo e potássio (LIRA et al., 2010). 

 

Outro ponto marcante está relacionado ao uso racional de fertilizantes, que é de grande 
relevância para eficiência econômica da atividade agrícola, principalmente quando se 
utilizam gramíneas forrageiras de elevado potencial de produção como as do gênero 
Pennisetum. Buscando maximizar o sistema produtivo, minimizando os gastos, 
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comparando as respostas entre adubações mineral e orgânica e buscando o uso 
sustentável dos recursos e bem estar ambiental. 

 

Diante disto, O estudo objetivou analisar a morfofisiologia do capim-elefante 
(Pennisetum purpureum Schum.), cv. Camaroon, quanto à altura da planta e diâmetro 
do colmo, submetido a variações quantitativas de adubação mineral e adubação 
orgânica. Analisando a influência da variabilidade quantitativa da adubação mineral e 
adubação orgânica no capim-elefante; Altura da planta em relação aos tratamentos 
submetidos; Diâmetro do colmo em relação aos tratamentos submetidos. 

 

Metodologia 

 
ÁREA DO EXPERIMENTO 
O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura (GEFOR), localizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias - Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), em Macaíba, RN, entre os meses fevereiro a maio de 2019. A área fica 
localizada na latitude 5° 53' 35.12" Sul e longitude 35° 21' 47.03" Oeste. Segundo a 
classificação de Köppen, o clima local é uma transição entre os tipos As' e BSh', com 
temperatura média ao longo do ano de 27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21 
°C. A precipitação média pluviométrica da região varia entre 800 e 1200 mm por ano, 
sendo caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 2013). A precipitação média anual 
é de 1.442,8 mm, sendo mal distribuída, com a estação chuvosa adiantando-se para o 
outono (MASCARENHAS et al., 2005). 

 

A área experimental foi proveniente do trabalho intitulado “Resposta do capim-elefante 
a doses de nitrogênio e de fósforo” em condições de campo, que consistiu de 10 
tratamentos, sendo eles: cinco doses de nitrogênio (0, 200, 400, 600 e 800 kg ha-1 de 
N) e cinco doses de fósforo (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P2O5). Em todos os 
tratamentos foi aplicado 150 kg ha-1 de K2O, 30 kg ha-1 de S, 3 kg ha-1 de Zn. Nos 
tratamentos referentes às doses de nitrogênio, aplicou-se 150 kg ha-1 de P2O5; 
enquanto, nos tratamentos referentes às de fósforo, aplicou-se 600 kg ha-1 de N. A área 
experimental foi de 540 m² (15 x 36m), com quatro blocos espaçados de 1,0 m, cada 
bloco (11 parcelas), não havendo espaçamento entre as parcelas no mesmo bloco. Em 
cada parcela haviam quatro linhas espaçadas de 0,7 m, com área total de 8,4 m² (2,8 x 
3 m) (OLIVEIRA, 2018). 

 

O solo da área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico, com textura 
arenosa e topografia suavemente inclinada (BELTRÃO et al., 1975). Foi realizada uma 
amostragem de solo na profundidade de 0 a 20 cm, a qual apresentou as seguintes 
características químicas: pH (H2O 1:25): 5,4; P e K (Mehlich-1): 0,6 e 16,4 mg/dm3, 
respectivamente; Ca, Mg e Al (KCl mol/L): 1,3; 0,3; e 0,2 cmolc/dm3, respectivamente; 
H+Al (Ca(OAc)2 0,5 mol/L): 4,6 cmolc/dm3, todas a análises foram realizadas de acordo 
com Embrapa (2009). 
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CULTIVAR 

A cultivar utilizada foi a Cameroon do capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum). 

 

PRODUÇÃO DO COMPOSTO ORGÂNICO E SUA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

As pilhas de composto foram montadas com camadas alternadas de resíduos vegetais 
e esterco bovino, com 1,5 m de altura, aproximadamente. A proporção das misturas, 
resíduo vegetal/esterco, foi tal que se aproximou da relação de 3:1 antes da 
compostagem, conforme sugerido por Kiehl (2010). As regas foram efetuadas de acordo 
com a necessidade, baseadas em monitoramentos semanais de umidade. O 
revolvimento da pilha foi realizado duas vezes por semana, o processo durou, 
aproximadamente, 90 dias. 

 

Para análise química do composto, foi realizada a coleta de três amostras em diferentes 
pontos da pilha de composto curado. Após, essas amostras foram acondicionadas em 
sacos e levadas para análise. A análise química do composto orgânico foi realizada no 
laboratório de solos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
(EMPARN). Os resultados constam na Tabela 1. 

 

TRATAMENTOS 

O experimento consistiu de seis tratamentos 0, 8, 16, 25, 33 t.ha-1 de composto 
orgânico, correspondente às doses: zero (0%), 25% da dose padrão; 50% da dose 
padrão; 75% da dose padrão; e a dose padrão e um tratamento com adubação mineral 
(NPK). Cada unidade experimental possui 8,4 m². Foi considerada como área útil as 
duas linhas centrais de cada parcela. 

 

Os tratamentos foram aplicados nas parcelas que foram destinadas à avaliação das 
doses de nitrogênio do experimento anterior, quanto ao tratamento testemunha, o 
mesmo corresponde a testemunha do experimento anterior. O tratamento de adubação 
mineral, correspondeu ao tratamento de menor dose de nitrogênio (200 kg.ha-1) do 

experimento anterior. 

 

ESTABELECIMENTO DO EXPERIMENTO 

As doses de composto orgânico foram aplicadas em dose única cinco dias após o corte 
de uniformização. A adubação mineral foi fracionada em duas, sendo realizada a lanço 
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na superfície em toda a área de cada parcela (8,4 m²), sendo a primeira parcela aplicada 
logo após o corte de uniformização e o restante após o primeiro corte (Tabela 2). 

 

VARIÁVEIS ANALISADAS 

ALTURA 

A medição da altura do dossel foi realizada antes do corte, com o uso de uma régua 
graduada em centímetros, onde foram realizadas, aletoriamente em cada parcela, 12 
medições. A altura média de cada ponto corresponde a altura média até a curvatura das 
folhas. 

 

DIÂMETRO DO COLMO 

A medição do diâmetro do colmo foi realizada antes do corte, com uso de paquímetros, 
medida realizada 15 cm do chão, livrando os nós, foram realizadas 12 medidas 
aleatórias dentro da parcela útil de cada parcela. 

 
Resultados e Discussões 

 
ALTURA DAS PLANTAS 
Constatou-se correlação linear positiva entre o aumento da dose de composto orgânico 
e a altura do capim-elefante cv. Cameroon, sendo a maior altura obtida, de 1,51 metros, 
no tratamento T5 (33 t ha-1). O resultado obtido foi semelhante ao resultado obtido por 
Meneses et al. (2017) que, avaliando a produção do capim-elefante submetido a doses 
crescentes de composto orgânico, com o objetivo de oferecer 720 kg.ha-1 de Nitrogênio, 
verificaram maior altura do capim-elefante (160,96 cm) na maior dose de composto 
orgânico (79,8 t.ha-1) (Figura 1). 

 

O que se observa é que a matéria orgânica influencia positivamente no crescimento 
vegetativo do capim-elefante, uma vez que condiciona melhores características de solo 

(KIEHL, 2010). 

 

DIÂMETRO DO COLMO 

Quanto ao diâmetro de colmo dos perfilhos de capim-elefante, não houve diferença 
estatística em função das doses de composto orgânico (Figura 2). Havendo diferença 
apenas entre os tratamentos de composto orgânico e adubação mineral, tendo a 
adubação mineral valores maiores de diâmetro de colmo dos perfilhos superiores. 
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Segundo Rossi (2010) e Silva et al. (2007), o perfilhamento influencia diretamente no 
diâmetro do colmo. Tendo em vista que neste experimento não houve diferença 
estatística na quantidade de perfilhos, evidencia-se o resultado de não haver diferença 
estatística nos resultados em relação ao diâmetro de colmo em função das doses 
crescentes de composto orgânico. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que matéria orgânica tem influência positiva no crescimento vegetativo do 
capim-elefante, ou seja, há uma correlação linear entre o aumento da dose de composto 
orgânico e a altura do capim-elefante. 

 

Quanto ao diâmetro de colmo dos perfilhos, não houve diferença estatística em relação 
as doses de composto orgânico. Houve diferença apenas entre os tratamentos de 
composto orgânico e adubação mineral, tendo a adubação mineral apresentado valores 

maiores de diâmetro de colmo dos perfilhos superiores. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Análise química do composto orgânico, da unidade de compostagem, 
UAECIA, EAJ, UFRN. 

 
 

Tabela 2. Tratamentos e estimativa de nutrientes adicionados no solo pela aplicação de 
composto orgânico t ha-1 e adubação mineral. 

 
 

Figura 1. Altura do capim-elefante aos 75 dias em função das doses de composto 
orgânico aplicados em Neossolo quartizarênico Macaíba-RN. 

 
 

Figura 2. Diâmetro do colmo aos 75 dias em função das doses de composto orgânico 

aplicados em Neossolo quartizarênico Macaíba-RN. 
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TÍTULO: Fenologia de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson em um 

fragmento de transição de Mata Atlântica e Caatinga 

Resumo 

A fenologia refere-se à parte da botânica que estuda as diferentes fases do crescimento 
e desenvolvimento das plantas. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo 
estudar o padrão fenológico da Pityrocarpa moniliformis em floresta natural localizada 
em Macaíba/RN, para correlacionar as fenofases e as suas ocorrências na região devido 
às condições pluviométricas do período. Para o levantamento fenológico, foram 
selecionados 20 indivíduos adultos distribuídos aleatoriamente pela Escola Agrícola de 
Jundiaí. As análises fenológicas mensais ocorreram de agosto de 2018 a julho de 2019, 
registrando a presença ou a ausência dos eventos reprodutivos (floração e frutificação) 
e vegetativos (brotamento e senescência foliar) para cada indivíduo. Para estimar a 
intensidade dos eventos fenológicos, utilizou-se o índice de Fournier. Nos períodos de 
janeiro a março e junho a julho de 2019 houve as maiores intensidades de floração. A 
frutificação teve os maiores picos entre os meses agosto e dezembro de 2018. O 
brotamento e a senescência foliar ocorreram de forma constante e com maior 
abundância durante o período de maior precipitação pluviométrica. 
 
Palavras-chave: catanduva; fenofases; climatologia 

TITLE: Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson Phenology in a 

Transition Fragment of Atlantic Forest and Caatinga 

Abstract 

The phenology refers to the part of botany that studies how different phases of plant 
growth and development. Therefore, the present work aimed to study the phenological 
pattern of Pityrocarpa moniliformis in a natural forest located in Macaíba / RN, Brazil, to 
correlate the phenophases and their occurrences in the region due to the rainfall 
conditions of the period. For the phenological survey, 20 adult individuals randomly 
selected by the Escola Agrícola de Jundiaí were selected. The monthly phenological 
analyzes took place from August 2018 to July 2019, recording the presence or absence 
of reproductive (flowering and fruiting) and vegetative (budding and leaf senescence) 
events for each individual. To estimate the intensity of phenological events, the Fournier 
index was used. Leaf abundance remained periodic and occurred in greater abundance 
during the period of greatest rainfall. Fruiting was accentuated between August and 
December 2018. 
 
Keywords: catanduva; fenophases; climatology 

Introdução 

Estudos fenológicos são realizados para entender o comportamento das árvores em 
relação às mudanças no ambiente biótico e abiótico, abrangendo os padrões estacionais 
de floração, frutificação e mudança foliar (VILELA et al., 2008). Desse modo, estudos 
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que visam à caracterização das fenofases vegetais são importantes para entender 
determinadas populações, que servem como fontes de sinalização das plantas em suas 
respostas às condições climáticas (VIEIRA & CARVALHO, 2009). Além disto, a 
fenologia de uma espécie pode indicar a disponibilidade de recursos ofertados ao logo 
do ano (MORELLATO, 1995), facilitando, portanto, a coleta de sementes e de frutos, 
que serão fornecidos pelo meio, junto a sua dispersão de sementes. Geralmente, os 
parâmetros de qualidade de sementes em quaisquer culturas estão associados à fase 
em que as sementes são colhidas. Quando colhidas prematuramente, pode-se observar 
alta frequência de sementes imaturas e subdesenvolvidas. Por outro lado, colheitas 
tardias afetam a qualidade da semente refletindo na deterioração no campo. Desta 
forma, a colheita de sementes na maturidade fisiológica permite que as mesmas 
expressem máximo peso seco, maior viabilidade e vigor, além de maior rendimento de 
sementes (VASUDEVAN et al., 2008). Assim, as observações fenológicas contribuem 
direta ou indiretamente para o desenvolvimento de projetos na área florestal, auxiliando 
em programas de manejo e recomposição de áreas degradadas e ciliares (SANTOS; 
FERREIRA, 2013), bem como é uma das ferramentas utilizadas pelo produtor quanto 
ao manejo e colheita de frutos e sementes florestais. A Pityrocarpa moniliformis (Benth.) 
Luckow & R. W. Jobson (Fabaceae) é uma espécie arbórea nativa da Caatinga, de 
distribuição natural no Nordeste brasileiro, a qual é popularmente conhecida como 
catanduva (MAIA-SILVA, 2012); possui potencial apícola e é indicada para a 
recomposição de solos e recuperação florestal (BENEDITO et al., 2008). Sua madeira 
pode ser utilizada para lenha e carvão, e suas folhas são ricas em proteínas, ideal para 
alimentação animal como forragem (AZERÊDO et al., 2011). Diante das potencialidades 
desta espécie, se torna necessária a caracterização fenológica de uma população de P. 
moniliformis localizada em um fragmento de transição Caatinga-Mata Atlântica, 
fornecendo informações que subsidiam projetos de pesquisa e reprodução da espécie. 
Portanto, o objetivo do trabalho foi identificar e caracterizar os eventos fenológicos do 
Pityrocarpa moniliformis em um fragmento de transição Caatinga-Mata Atlântica, no 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Metodologia 

 
Localização da área de estudo: O estudo foi realizado em um fragmento florestal de uma 
área de transição de Caatinga-Mata Atlântica, situado na Escola Agrícola de Jundiaí 
/UFRN, no município de Macaíba, RN, pertencente à mesorregião Leste Potiguar. 
Segundo a Köppen e Geiger, o município de Macaíba tem um clima tropical, o qual é 
pouco chuvoso no inverno comparado com o verão e classificado como Aw. Macaíba 
tem uma temperatura média de 25,8 °C e o valor da pluviosidade média anual é de 1134 
mm. Coleta dos dados fenológicos: Neste estudo fenológico, foram escolhidos 
aleatoriamente 20 indivíduos adultos de Pityrocarpa moniliformis, levando-se em 
consideração apenas os fatores de maturidade fisiológica, idade para reprodução, 
saúde fitossanitária e boa visibilidade da copa. Cada indivíduo foi georreferenciado e 
recebeu identificação com placa de alumínio numerada e fita de cores chamativas. As 
observações fenológicas foram realizadas mensalmente, quantificando os processos 
reprodutivos (floração e frutificação) e vegetativos (brotamento e senescência foliar), 
além da presença e ausência destas fenofases. O brotamento (emissão de folhas) foi 
determinado através da presença de primórdios foliares (novas folhas) com coloração 
verde clara. A senescência foliar (queda de folhas) foi baseada na presença de ramos 
nus e folhas caídas no solo próximo à planta mãe. O período reprodutivo incluiu a 
floração, desde a formação de botões florais até o período de antese (abertura das 
flores), e a frutificação, desde a presença de frutos verdes imaturos, maduros de cor 
amarelada e prontos para dispersão. Os dados coletados foram analisados através de 
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dois métodos: Percentual de intensidade de Fournier (1974): a intensidade das 
fenofases foi estimada para cada indivíduo atribuindo-se uma escala intervalar 
semiquantitativa de cinco categorias, com valores de 0 a 4 para as diferentes fenofases 
observadas na planta. Atribui-se 0 - quando não ocorreu o fenômeno; 1 – presença da 
fenofase com magnitude atingindo entre 1 e 25%; 2 - presença da fenofase com 
magnitude atingindo entre 26 e 50%; 3 - presença da fenofase com magnitude atingindo 
entre 51 e 75% e 4 - presença da fenofase com magnitude atingindo entre 76 e 100%. 
A cada mês, foi feita a soma dos valores de intensidade obtidos para todos os indivíduos 
e dividido pelo número de indivíduos multiplicado por 4. O valor obtido correspondente 
a uma proporção foi multiplicada por 100, transformando em valor percentual como 
mostra a fórmula: Índice de atividade (ou porcentagem de indivíduos): caracteriza-se 
evento fenológico assincrônico como aquele no qual houver ocorrência de menos de 
20% de indivíduos em determinada fenofase; de baixa sincronia, quando 20 a 60% de 
indivíduos se apresentarem em certa fenofase e de alta sincronia acima de 60% dos 
indivíduos. Análise dos dados: Para relacionar as variações ambientais aos padrões 
fenológicos observados, foram obtidas as precipitações mensais médias do período de 
observação e comparadas com a porcentagem de indivíduos que manifestaram 
determinada fenofase, assim como a sua intensidade ao longo dos anos. A análise de 
correlação foi realizada por meio da correlação de Pearson e o programa estatístico 
utilizado será o ASSISTAT versão 7.7 beta (SILVA, 2015). 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados encontrados estão dentro do parâmetro do percentual de intensidade de 
Fournier (1974), pois ele forneceu a estimativa da abundância de flores e frutos 
produzidos (Bencke & Morellato 2002). Para a variável floração, observou-se que houve 
maior intensidade entre os meses de janeiro a março e entre junho a julho (Figura 1), 
coincidindo com o período chuvoso na região. Esse resutado é semelhante ao 
observado por Souza et al. (2014), em que Poincianella pyramidalis floresce logo no 
início da estação chuvosa. Outros estudos feitos em áreas com características do clima 
semiárido mostraram que a floração da maioria das espécies ocorre também no período 
chuvoso, sugerindo que o fator chuva pode apresentar uma expressiva correlação com 
esta fenofase (LAMPE et al., 1992; MACHADO et al., 1997; JUSTINIANO; 
FREDERICKSEN, 2000; LESICA; KITTELSON, 2010; TORRES; GALETTO, 2011). Em 
relação à frutificação (Figura 1), o período com maior intensidade foi agosto e dezembro 
de 2018 e de abril a junho de 2019. Coincidindo com outras espécies encontradas em 
florestas secas sazonais, onde a frutificação tende a ser contínua (LAMPE et al., 1992; 
MACHADO et al., 1997; JUSTINIANO; FREDERICKSEN, 2000; GRIZ; MACHADO, 
2001), ou seja, essas espécies apresentam a fenofase no início, meio ou final do período 
chuvoso. Lima e Rodal (2010) verificaram que maior número de espécies frutifica no 
início da estação chuvosa, sendo esta indicadora do comportamento sazonal das 
espécies. O índice de atividade (Figura 2) estabeleceu o período de ocorrência das 
fenofases e possibilitou classificar a fração de indivíduos da população que estejam 
manifestando em conjunto um determinado evento fenológico. Na Figura 2 estão 
apresentados os dados referentes ao índice de atividade de floração e fruticação de P. 
moniliformis, sendo possível observar que o pico da floração ocorreu no mês de junho, 
apresentado uma taxa em torno de 50% dos indivíduos. Já para frutificação ocorreram 
dois picos, nos meses de agosto e dezembro, tendo uma taxa de 60% dos indivíduos 
com frutos. Figura 2 - Análise de floração e frutificação em Pityrocarpa moniliformis 
(Índice de atividade). Em se tratando de espécies ocorrentes em ambientes semiáridos, 
os mecanismos fisiológicos de sobrevivência à seca têm sido de grande relevância 
(VIRGENS et al., 2012). Portanto, a P. moniliformis tem alta abundância de brotamentos 
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nos meses de agosto de 2018 a março de 2019 (Figura 3). Dando continuidade a sua 
tolerância à seca, é possível perceber que a P. moniliformis tem como estratégia de 
sobrevivência a senescência foliar, cuja maior intensidade ocorre nos meses de 
setembro de 2018 e julho de 2019 (Figura 3). Após estas análises os resultados indicam 
a P. moniliformis como uma espécie adaptada ao clima semiárido. Figura 3 - Análise de 
senescência foliar e brotamento em Pityrocarpa moniliformis (Índice de intensidade de 
Fournier). Na Figura 4, estão apresentados os dados referentes ao índice de atividade 
de senescência foliar e brotamento de P. moniliformis, onde é possível observar que os 
picos da senescência foliar ocorreram nos meses de agosto, dezembro e março, 
abrangendo cerca de 75% dos indivíduos. Já para porcentagem de brotamento, os picos 
ocorreram nos meses de setembro, abril e julho, apresentando uma taxa de 
aproximadamente 45% dos indivíduos Figura 4 - Análise de senescência foliar e 
brotamento em Pityrocarpa moniliformis (Índice de atividade) 
 

Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos e das análises realizadas foi possível caracterizar os 
eventos fenológicos da Pityrocarpa moniliformis, sendo que nos períodos de janeiro a 
março e junho a julho de 2019 houve as maiores intensidades de floração. A frutificação 
teve os maiores picos entre os meses agosto e dezembro de 2018. O brotamento e a 
senescência foliar ocorreram de forma constante e com maior abundância durante o 
período de maior precipitação pluviométrica. 
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TÍTULO: USO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DA CAATINGA COMO FONTE DE 

ENERGIA NA SINTERIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CERÂMICA VERMELHA 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação técnica da utilização da Mimosa 
tenuiflora, sob diferentes proporções de associação com a madeira de Anacardium 
occidentale na queima de tijolos e avaliar o custo de aquisição nas diferentes 
proporções. O estudo foi realizado em uma indústria de cerâmica vermelha, localizada 
no município de Apodi, RN e, foram utilizados três tratamentos (associação das 
espécies) com quatro repetições (queimas), sendo: 0JP - 100% Anacardium 
occidentale; 50JP - 50% de Mimosa tenuiflora + 50% Anacardium occidentale; e 100JP 
- 100% de Mimosa tenuiflora. Foi avaliado o teor de cinzas, poder calorífico superior, 
densidade básica e o custo de aquisição da madeira. . Os dados foram submetidos aos 
testes de Lilliefors, Cochran e a análise de variância pelo teste F, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey. Considerou-se sempre o nível de significância de 5 
%. Constatou-se que a tenuiflora apresentou os melhores resultados de poder calorífico 
superior e densidade básica, e dessa maneira, foi identificado nos tratamentos 50JP e 
100JP uma redução do consumo (m³) e do custo de aquisição. 

 

 

  

 
 

Palavras-chave: Uso de madeira; energia da biomassa; combustível. 

TITLE: USE OF CAATINGA FOREST SPECIES AS A SOURCE OF ENERGY IN 

SINTERING RED CERAMIC PRODUCTS 

Abstract 

 

The objective of this work was to perform the technical evaluation of the use of Mimosa 
tenuiflora, under different proportions of association with Anacardium occidentale wood 
in the burning of bricks and to evaluate the cost of acquisition in different proportions. 
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The study was carried out in a red ceramic industry located in Apodi, RN, Brazil. Three 
treatments (association of species) with four replications (burns) were used: 0JP - 100% 
Anacardium occidentale; 50JP - 50% Mimosa tenuiflora + 50% Anacardium occidentale; 
and 100JP - 100% Mimosa tenuiflora. The ash content, higher calorific value, basic 
density and cost of wood were evaluated. . The data were submitted to the Lilliefors, 
Cochran tests and the analysis of variance by the F test, and the means were compared 
by the Tukey test. The significance level of 5% was always considered. It was found that 
tenuiflora presented the best results of superior calorific power and basic density, and 
thus, in the 50JP and 100JP treatments, a reduction in consumption (m³) and acquisition 
cost was identified. 

 
 
Keywords: Use of wood; biomass energy; combustible. 

Introdução 

As florestas cobrem cerca de 30% da área terrestre do mundo (KEENAN et al., 2015), 
e, desde os primórdios é difícil pensar em indivíduos que não usufruem de produtos e 
serviços florestais de alguma forma. Além disso, um grande número de pessoas 
depende das florestas para, pelo menos, parte do seu sustento e bem-estar (FAO, 2006; 
JACEK et al., 2005; UNFF, 2007). 

Dentre a diversidade de florestas no mundo, exclusivamente no Brasil, encontra-se a 
Caatinga. De acordo com Prado (2003), é um bioma cujo tipo de vegetação é estacional 
decidual cobrindo cerca de 800 mil km² do Nordeste. Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Norte são exemplos de 
Estados onde é encontrado esse bioma. 

O Nordeste brasileiro apresenta elevada dependência dos recursos florestais em sua 
matriz energética. Desse modo, o bioma Caatinga se mostra favorável à extração de 
recursos como lenha, estacas e mourões, por estes contribuírem diretamente para o 
desenvolvimento da economia das indústrias e comunidades rurais. Além disso, nesta 
região a atividade de produção de lenha e carvão vegetal contribui significativamente 
para a geração de empregos diretos e indiretos, no que diz respeito apenas ao setor 
industrial e comercial (PAREYN, 2010). 

Entre os principais segmentos consumidores da lenha na região, destacam-se o polo 
gesseiro do Araripe e a indústria da cerâmica vermelha (RIEGELHAUPT e PAREYN, 
2010). De acordo com Schwob et al. (2017) o estado do Rio Grande do Norte (RN) 
possui 186 empresas ceramistas ativas e uma produção média de 111.000 
milheiros/mês, apresentando contribuição significativa na produção de cerâmica 
vermelha. 

No RN a demanda total de combustível para atividade ceramista corresponde 
aproximadamente a 103.000 m³/mês. Deste valor, cerca de 50% advém da lenha de 
planos de manejo da Caatinga, mata nativa e algaroba, e 50% é composto por resíduos 
vegetais, principalmente a poda de cajueiro (SCHWOB et al., 2017). 

Em função da heterogeneidade das espécies do bioma e espécies exóticas e, 
considerando fatores como qualidade energética e produção, a escolha da fonte de 
energia pela atividade ceramista apresenta significativa contribuição com o custo total 
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de produção. A fonte de energia utilizada no processo de sinterização da argila para 
produção de materiais cerâmicos corresponde a despesas significativas, representando 

cerca de 10 a 20% do custo total de produção (INT, 2016). 

Dessa forma, a qualidade da biomassa para fins energéticos é considerada um fator 
limitante para a alta produtividade do setor, de modo que determina o tempo de 
sinterização do produto cerâmico, bem como a sua qualidade. Portanto, objetivo deste 
trabalho foi realizar a avaliação técnica da utilização da Mimosa tenuiflora, sob 
diferentes proporções de associação com a madeira de Anacardium occidentale na 
queima de tijolos e avaliar o custo de aquisição nas diferentes proporções. 

 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado em uma indústria de cerâmica vermelha, localizada no município 
de Apodi, RN e, o forno utilizado para a fabricação dos tijolos foi o tipo “multi-câmaras”. 
O processo de queima nesse tipo de forno inicia-se com a transferência de calor da 
câmara anterior (em processo de resfriamento) para a câmara em funcionamento por 
meio dos canais de distribuição. A câmara que recebe calor inicia a etapa de esquente 
e ocorre a estabilização da temperatura em torno de 500 °C. 

Após essa etapa é realizada a deposição de madeira na câmara para promover a 
combustão e atingir a temperatura de queima de 900 ºC que deve permanecer durante 
20 horas. Para isso há o acompanhamento, por parte do responsável pelo processo, do 
registro da temperatura através de um sistema de termopares acoplado às câmaras do 
forno e, periodicamente são realizados os abastecimentos, de forma manual, com 
madeira para manter a temperatura em 900 °C. Após o período de 20 horas, inicia-se o 
processo de resfriamento da câmara, que ocorre com a suspensão do abastecimento 
de madeira e abertura dos canais para realização da etapa de esquente da câmara 
seguinte e coleta dos tijolos confeccionados. 

Para avaliar o desempenho da madeira adotaram-se três tratamentos (proporção de 
associação das madeiras de Mimosa tenuiflora e Anacardium occidentale) 
apresentados na Tabela 1. 

A opção de se utilizar a madeira de Anacardium occidentale como tratamento 
testemunha, deu-se por ser esta a fonte de energia que a empresa utiliza habitualmente 
no processo de queima. Além disso, para cada tratamento referido foram realizadas 
quatro repetições (quatro queimas de lotes de tijolos por tratamento). 

A caracterização da biomassa foi realizada através das análises de: teor de cinzas na 
norma NBR 8112 (ABNT, 1986); poder calorífico superior, conforme as recomendações 
da NBR 8633 (ABNT, 1984), utilizando-se uma bomba calorimétrica adiabática e 
densidade básica realizada de acordo com a norma NBR 11941 (ABNT, 2003) pelo 
método de imersão em água. Para a estimativa dos custos com a aquisição da madeira, 
foram obtidos através da empresa, os valores máximo e mínimo de compra no ano de 

2019, para cada espécie, pelo respectivo consumo em estéreis – st. 

O experimento foi avaliado segundo o delineamento inteiramente aleatorizado, sendo 
três tratamentos (proporção de associação da madeira de Mimosa tenuiflora à madeira 
da poda de Anacardium occidentale, com quatro repetições (queimas). Os dados foram 
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submetidos aos testes de Lilliefors para testar a normalidade e Cochran para testar a 
homogeneidade das variâncias. Em seguida, procedeu-se à análise de variância pelo 
teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey. Considerou-se sempre o 
nível de significância de 5 %. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 
software R 2.13.1. 

 

Resultados e Discussões 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios dos resultados obtidos para teor de 
cinzas (%), poder calorífico superior (kcal.kg-¹) e densidade básica (g.cm-³) da madeira 
Anacardium occidentale e Mimosa tenuiflora. 

De acordo com a Tabela 2, embora não tenha havido diferença estatística para os valore 
Mimosa tenuiflora possui um elevado poder calorífico (4763 kcal.kg-¹ – 50JP; 4842 
kcal.kg-¹ – 100JP) e, densidade básica mais elevada do que a Anacardium occidentale 
(0,80 g.cm-³ – 50JP; 0,78 g.cm-³ – 100JP). Dessa forma, estas diferenças nas 
características energéticas da madeiras avaliadas permitem inferir sobre a qualidade e 
aproveitamento da biomassa no processo de combustão, sendo que a espécie M. 
tenuiflora se destaca por apresentar os maiores valores. 

O elevado consumo da madeira na queima de Anacardium occidentale no tratamento 
0JP está diretamente associado ao seu baixo conteúdo energético, decorrente de sua 
baixa densidade básica e poder calorífico. A madeira de tenuiflora contém maior 
quantidade de energia estocada por metro cúbico (SANTOS et al., 2016), ou seja, 
necessita de um volume menor comparado a occidentale. 

A Tabela 3 mostra uma estimativa do custo de aquisição da madeira através de seu 
consumo (st) em cada tratamento, valores máximo e mínimo de compra (st) para o ano 
de 2019 e a porcentagem da redução do custo de aquisição da madeira em relação ao 
tratamento 0JP. 

Em relação à estimativa dos custos de aquisição da madeira, se observa que o grande 
uso da occidentale nas indústrias de cerâmica vermelha no estado do RN se deve ao 
fato da mesma apresentar menor custo, no entanto, é energeticamente menos eficiente, 
acarretando maior custo de aquisição final. A Tabela 3 também apresenta uma redução 
quanto ao custo de aquisição nos tratamentos 50JP E 100JP. A utilização de tenuiflora 
como fonte de energia no setor cerâmico pode reduzir o custo de aquisição da madeira, 
gerando uma economia de até 19% por câmara, dependendo do tratamento utilizado. 

 
Conclusão 

 

Pode-se concluir que as espécies avaliadas no presente estudo (Anacardium 
occidentale e Mimosa tenuiflora) apresentaram diferenças significativas em suas 
características energéticas, o que permite inferir sobre a qualidade e aproveitamento da 
biomassa no processo de combustão, sendo que a espécie M. tenuiflora se destaca por 
apresentar os maiores valores de poder calorífico superior (4842 kcal.kg-¹) e densidade 

básica da madeira (0.78 g.cm-³). 
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Por essa razão, o consumo de madeira para queima da occidentale é maior do que a 
tenuiflora, o que reflete diretamente na redução dos custos quando se utiliza a madeira 
de M. tenuiflora para queima de tijolos. No entanto, pelos custos de aquisição da M. 
tenuiflora serem maiores, recomenda-se a proporção 50JP (50% Anacardium 
occidentale + 50% Mimosa tenuiflora) para uso eficiente e sustentável de madeira. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 – Tratamentos utilizados na avaliação do desempenho da madeira. 

 
 

Tabela 2 – Caracterização energética das espécies Anacardium occidentale e Mimosa 
tenuiflora com relação ao teor de cinzas, poder calorífico superior e densidade básica 
da madeira. 

 
 

Tabela 3 – Custo de aquisição da madeira em termos de consumo (st) por tratamento 
no ano de 2019 e porcentagem de redução do custo de aquisição da madeira em relação 
ao tratamento 0JP. 
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TÍTULO: TOXICIDADE AGUDA DO NITROGÊNIO AMONIACAL PARA O CAMARÃO 

ORNAMENTAL Neocaridina davidi 

Resumo 

 

Dentre a grande diversidade de organismos aquáticos ornamentais produzidos, 
podemos encontrar os camarões ornamentais, como os Neocaridina davidi com suas 
especificações de cores diferenciadas, que pode ser uma importante alternativa para a 
aquariofilia. O objetivo do trabalho visa determinar as doses letais de amônia para 
camarões ornamentais, Neocaridina davidi submetidos a 96 h de exposição em 
diferentes concentrações. O experimento foi realizado no Laboratório de Larvicultura, 
Berçário e Reprodução de Camarão da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. Os camarões 
adultos foram expostos a 7 concentrações de amônia total (0, 5, 10, 20, 40, 60 e 80 
mg.L-1) denominados T1, T2, T3, T4 e T5, T6 e T7, respectivamente. Foram utilizadas 
quatro réplicas, cada qual com 10 animais. Para tanto, os animais foram acondicionados 
em aquários de vidro contendo 5 L por 96 h e, ao final do experimento, os dados foram 
analisados pelo programa Trimmed que calculou os resultados da LC50 após 96h. A 
LC50 obtida após 96 h para o Neocaridina davidi foi 27,36 mg.L-1 de amônia total. Com 
base nos resultados obtidos, recomendamos, para a produção desta espécie de 
camarão ornamental, um nível seguro abaixo de 27,36 mg.L-1. Evidenciando a 
importância do monitoramento da amônia e assim evitando que ultrapasse os níveis 
toleráveis proporcionando aumento de produtividade. 

 
 
Palavras-chave: Toxicidade aguda. Amônia. Mortalidade. Neocaridina davidi. 

TITLE: Acute Toxicity of Ammonia Nitrogen to Ornamental Shrimp Neocaridina davidi 

Abstract 

 

Among the great diversity of ornamental aquatic organisms produced, we can find the 
ornamental prawns, such as Neocaridina davidi also known as cherry shrimp with 
amazing colours and ideal shrimp for beginners for aquarium. The main of this work had 
determined concentrations of total ammonia nitrogen (TAN) using a short-term static 
renewal. The median lethal concentration (96h LC50) for TAN was 0, 5, 10, 20, 40, 60 
and 80 mg/L know as T1, T2, T3, T4, T5, T6 and T7, respectively. Four replicates were 
used, each with 10 animals that was conditioned in glass aquarium containing 5 L for 96 
h and, at the end of the experiment, the data were analyzed by the Trimmed program 
wich calculated the LC50 results after 96 h. The LC50 obtained after 96 h for Neocaridina 
davidi was 27,36mg/L of total ammonia. Based on the results obtained, we recommend, 
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for the production of this ornamental shrimp species, a safe level below 27.36mg/L. It 
highlights the importance of monitoring ammonia for increasing productivity. 

 
 
Keywords: Acute toxicity. Ammonia. Mortality. Neocaridina davidi. 

Introdução 

A aquicultura ornamental vem se destacando cada vez mais entre as famílias e 
movimentando grandes recursos para aqueles que a executam. Ela pode ser uma 
alternativa para os pequenos produtores que não tem como competir com os 
aquicultores já consolidados e empresas de produção de pescados. Para isso, não 
basta apenas arraçoar os animais e esperá-los crescer, também é importante e 
necessário realizar o manejo e técnicas adequadas para que o organismo seja cultivado 
em diferentes sistemas de produção como tanque escavado, alvenaria, aquários, ou até 
mesmo em garrafas de politereftalato de etileno (garrafas PET) dependendo do tamanho 
e investimento (FARIA et al., 2016). 
Existe uma grande diversidade de organismos aquáticos ornamentais produzidos, 
dentre esses podemos encontrar os camarões ornamentais, como os Neocaridina davidi 
com suas especificações de cores diferenciadas. Esta espécie de camarões de água 
doce apresenta fácil manejo em aquários ou caixas d’água, além de tempo médio de 
vida de 18 meses, sendo seu habitat natural pequenos riachos ou lagos de fundo 
rochoso, com vegetação aquática densa e madeiras em decomposição. De origem 
asiática, no inverno, devido ao frio ocorre uma pausa no ciclo reprodutivo, pois neste 
período a fêmea diminui o metabolismo até à chegada da primavera e a volta do calor 
(BARBIER, 2010). Estes camarões apresentam boa produtividade e são de fácil manejo 
para realizar a reprodução, uma fêmea possui aproximadamente um período de 
fecundação de 22 dias e pode chegar a desovar mais de 100 filhotes por desova, não 
sendo aconselhado colocar vários camarões de cores diferenciadas em um mesmo 
aquário devido ao risco de acontecer a perda da coloração dos mesmos. 
As pesquisas e descobertas que circundam esta espécie ainda são bem recentes e 
pouco se conhece na literatura sobre quais passos seguir para o seu manejo produtivo, 
apresentando apenas características de cultivo em aquários como hobby. O cultivo 
desses organismos em aquários, procede de uma alimentação a base de rações de 
camarões ornamentais direcionadas para coloração, crescimento e reprodução. 
Entretanto, muitos hobbistas ofertam dietas práticas a base de legumes, patês ou 
líquidas, assim promovendo problemas com a qualidade da água, em especial 
aumentando os níveis de amônia. 
Segundo Colt e Armstrong (1981), a amônia é o principal composto nitrogenado 
excretado por animais aquáticos e podem ocorrer problemas com toxidez relacionados 
as suas elevadas concentrações em todos os sistemas de cultivo (ARANA, 2004). O 
camarão pode eliminar parte da amônia por meio de difusão passiva realizada pelas 
brânquias. Entretanto, quando a concentração do meio externo é maior que o interno, o 
processo fisiológico pode ser prejudicado ou até mesmo totalmente interrompido, 
prejudicando as trocas gasosas, o equilíbrio osmótico e iônico (ARANA, 2010). Por isso, 
é de grande importância a realização de experimentos que consigam analisar e 
mensurar as quantidades tóxicas, assim como o efeito de compostos tóxicos sobre os 
camarões. Uma forma de conseguir essas informações é através de estudos com que 
relacionam a Concentração Letal Mediana, também conhecida como testes de LC50, 
que apresentam maior confiabilidade em suas respostas (ZAGATTO e BERTOLLETI, 
2008). Entretanto, até o momento a literatura não apresenta trabalhos que determinem 
a concentração letal de amônia para camarões ornamentais, fato importantíssimo, não 
apenas para atividades de aquariofilismo, mas também para um protocólo de produção 
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em escala comercial. Desta forma, este estudo visa determinar a LC50 dos camarões 
ornamentais Neocaridina davidi. 

  

 
Metodologia 

 

O experimento será realizado no Laboratório de larvicultura, berçário e reprodução de 
camarões da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. Os camarões adultos, adquiridos de um 
produtor comercial da cidade de Fortaleza/Ceará, serão recebidos e, inicialmente, 
mantidos em quarentena por uma semana, para adaptação. Posteriormente, os animais 
serão transferidos para as unidades experimentais com jejum prévio de 48h. Para a 
padronização das amostras, 20 animais serão medidos e pesados antes do início da 
fase experimental. 

O experimento contará com 7 tratamentos, sendo diferentes concentrações de 
Nitrogênio Amoniacal Total obtidos a partir da adição de cloreto de amônio nas 
concentrações de 0, 5, 10, 20, 40, 60, 80 mg.L-1, sendo denominados T1, T2, T3, T4, 
T5, T6 e T7, respectivamente. Os tratamentos terão 4 repetições constituindo-se assim 
28 aquários de 5 litros, distribuídos aleatoriamente, cabe ressaltar que todos os aquários 
serão suprimidos com aeração constante. Inicialmente, cada aquário receberá 10 
animais que após período de 24 horas dará início a fase experimental. 

Durante o período experimental as análises dos animais acontecerão a cada hora, 
durante as primeiras oito horas. A partir disso, as observações ocorrerão em cinco 
horários do dia previamente determinados (8h20min, 10h20, 12h20, 14h20min, 
16h20min) com intervalo de duas horas contando a partir da primeira observação até 
que se completem as 96h experimentais. A cada análise será contabilizado como 
mortalidade o animal que não corresponder a qualquer estímulo realizado ou que 
apresentem natação errática e espasmos. 

As variáveis de qualidade de água serão aferidas com 24, 48, 72 e 96h em todas as 
unidades experimentais. No início e no final do experimento foram avaliados a amônia 
não ionizada (NH3) pelo método colorimétrico (GOLTERMAN et al., 1978). Ao final do 
experimento, os dados foram analisados pelo programa Trimmed que calculou os 
resultados da LC50 após 96h. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Os estudos toxicológicos através de teste de letalidade (LC50) são recomendados, 
como informação básica para o conhecimento de possíveis danos ambientais 
resultantes do lançamento de efluentes contaminados nos corpos receptores (IBAMA, 
1990). Além disso, a concentração de amônia na água é, de fato, um fator limitante para 
a produtividade do sistema. A mesma é facilmente encontrada no ambiente aquático, 
pois é proveniente de processos metabólicos de plantas e animais, da decomposição 
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de organismos e restos orgânicos, fato este que corrobora com o pequeno aumento dos 
níveis de amônia tóxica, observada ao final do experimento. Desta forma, os dados 
demonstram que, os níveis de amônia tóxica tiveram um pequeno aumento, devido os 
animais estarem eliminando suas excretas e pela não realização da renovação da água. 
Em um estudo semelhante de LC50 de 96 h com Macrobrachium amazonicum, Dutra et 
al. (2016) utilizou as concentrações de 0, 5, 10, 20, 40 e 80 mg/L de NAT e encontrou 
grandes variações nos valores de NH3 quando comparado ao presente estudo. Este 
fato pode estar relacionado ao fato de os parâmetros físico químico da água estarem 
variando, corroborando com afirmações que indicam que quando isso acontece, ocorre 
um aumento na toxicidade da amônia devido o acréscimo de NH3 no meio (ARANA, 

2004). 

No presente experimento, as análises das variáveis da qualidade da água foram aferidas 
em todos os aquários e se apresentaram constantes durante todo o período 
experimental. Desta forma, os valores de pH, Temperatura e Oxigênio estiveram dentro 
dos padrões recomendados para o cultivo de camarões de água doce, como descrito 
para Macrobrachium amazonicum (SAMPAIO et al. 2007). 

A concentração e o tempo necessários para um composto produzir um efeito adverso 
em organismos, sejam eles vertebrados ou invertebrados, pode variar de acordo com o 
agente químico, o tipo e severidade do efeito. Além disso, a sensibilidade do organismo 
para uma substância tóxica também pode variar de acordo com seu estágio de 
desenvolvimento e seu estado de saúde (WAJSBROT et al., 1993; COBO et al., 2014). 
Desta forma, altas concentrações de compostos nitrogenados (amônia, nitrito e nitrato) 
afetam as condições fisiológicas e importantes processos como a osmorregulação e a 
respiração resultando em baixo consumo de alimentos, baixa taxas de crescimento 
específico e até mortalidade do camarão (WASIELESKY, 2000; KUHN et al., 2010, 
BARBIERI 2010; CAMPOS et al., 2012; BARBIERI et al., 2014), causando assim 
prejuízos ao setor produtivo. Efeitos adversos ou tóxicos podem ser reproduzidos em 
laboratório a partir de testes de letalidade (altas concentrações por um curto período de 
tempo) ou crônicos (sub-letais com concentrações durante um longo período de tempo) 
(RAND e PETROCELLI, 1985). O presente trabalho realizou estudos direcionados para 
testes agudos como a Concentração Letal Mediana, também conhecida como testes de 
LC50, que apresentam maior confiabilidade em suas respostas (ZAGATTO e 
BERTOLLETI, 2008). Esse método é espécie-específico e referente ao período 
investigado, uma vez que a dose letal de uma substância pode variar conforme a 
espécie, a idade do animal e o tempo de exposição (WAJSBROT et al., 1993; GOMES 
JR, 2014; SAYDMOHAMMED e PAL, 2009). 

As mortalidades observadas durante as 96h apresentaram aumentos significativos com 
o passar do tempo, com exceção do T3, em que, durante todo o período do experimento, 
manteve-se com baixas mortalidades. Já nas primeiras 24 horas os tratamentos T6 e 
T7 apresentaram mortalidades acima de 50% e, nos demais tempos observados, a 
mortalidade foi aumentando gradativamente independente da concentração utilizada. 

Observamos assim uma correlação entre tempo e concentrações de amônia total, na 
qual os resultados apontam que estas variáveis são inversamente proporcionais, ou 
seja, à medida que o tempo passa o valor da LC50 diminui, demonstrando assim que a 
resistência do animal a amônia depende do tempo de exposição ao composto 
nitrogenado. 
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Diversos estudos tem sido direcionados para diferentes níveis de toxicidade de amônia 
em diferentes estágios de vida de camarões marinhos como Penaeus monodon, 
Marsupenaeus japonicus, Farfantepenaeus paulensis, Fenneropenaeus chinensis e 
Litopenaeus setiferus (CHIN & CHEN, 1987; CHEN & LIN 1991; LIN et al. 1993; 
OSTRENSKY & WASIELESKY 1995; ALCARAZ, CHIAPPA-CARRARA, ESPINOZA & 
VANEGAS, 1999), como para camarões de água doce Macrobrachium amazonicum 
(DUTRA et al., 2016; Brazão, 2018), M. carcinus (GOMES JR. et al., 2014) 
Macrobrachium tenellum (FIGUEROA-LUCERO et al., 2012). Em todos os casos 
observa-se que a tolerância da toxicidade da amônia varia em função de fatores 
biológicos como fases de desenvolvimento e fatores físicos e químicos como variação 
de temperatura, salinidade e pH, respectivamente. Os animais adultos utilizados no 
presente experimento apresentaram resistência nas primeiras 8 horas experimentais, 
sendo que ao final das 96 horas pode-se avaliar que a dose letal para Neocaridina davidi 
foi de 27,36mg/L de amônia total, concentração esta maior que a observada para juvenis 
de M. amazonicum (DUTRA et al., 2016) que tiveram mortalidade a partir de níveis 
tóxicos acima de 21,65mg/L. Apesar de estágios de vida diferentes os Neocaridina 
utilizados, no presente experimento, são de tamanhos menores que os M. amazonicum, 
entretanto, por serem camarões adaptados a sistemas de cultivos fechados e com 
pouca ou zero troca de água podem ter maior resistência a níveis tóxicos de amônia 
quando comparados a camarões nativos que habitam ambientes naturais ou são 
cultivados em sistemas de cultivo com baixa ou alta troca de água. 

 

Conclusão 

 

De acordo com os resultados apresentados inferimos que quantidades de amônia acima 
de 60mg/L de NAT são tóxicas em 24h de exposição, sendo que ao final das 96h de 
exposição níveis acima de 27,36mg/L de NAT são letais para Neocaridina davidi. Desta 
forma, recomendamos, para a produção desta espécie de camarão ornamental, um 
nível seguro abaixo de 27,36 mg.L-1. Evidenciando a importância do monitoramento da 
amônia e assim evitando que se ultrapasse os níveis toleráveis proporcionando aumento 
de produtividade. Os resultados obtidos podem ser utilizados como linha de base para 
estudos futuros a fim de gerar protocolos de produção para a espécie ornamental em 

escala comercial. 
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TÍTULO: Efeito da associação de diferentes fontes de fibra à palma forrageira sobre o 

comportamento ingestivo de caprinos confinados. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo em cabritos de origem leiteira, 
castrados e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados com 
palma forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante como 
volumoso. Foram utilizados 24 animais (12 castrados e 12 não-castrados), com peso 
inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados durante 70 dias com dietas 60:40 (volumoso 
: concentrado) contendo palma forrageira e bagaço de cana-de-açúcar (PBCA) ou feno 
de capim-elefante (PFCE) como porção volumosa, formuladas para possuírem 
quantidades semelhantes de fibra em detergente neutro (FDN). O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas 
condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 
parcelas. Houve efeito significativo (p>0,05) apenas para os tempos gastos em ócio e 
ruminação para as dietas com diferentes fontes de fibra, sendo maior tempo de 
ruminação para os animais que consumiram feno de capim elefante, com média de 
1100,5 minutos, e menores para os que consumiram bagaço, com média de 856,6 
minutos. Para ócio, os maiores valores foram observados nas dietas com adição de 
bagaço, com média de 1812, 2 minutos, e os menores para feno de capim elefante, com 
média de 1539,0. Conclui-se que a condição sexual não influencia o comportamento 
ingestivo, mas dietas compostas por feno de capim elefante promovem maiores tempos 
de ruminação. 
 

Palavras-chave: Comportamento ingestivo, caprinos, fontes de fibras. 

TITLE: EFFECT OF ASSOCIATION OF DIFFERENT FIBER SOURCES WITH 

SPINELESS CACTUS ON THE INGESTIVE BEHAVIOR OF CONFINED GOATS 

Abstract 

Objectified measure the ingestive behavior on goats origin of milkmaid, castrated and 
not castrated, kept in confinement regime, fed with “palma forrageira” associate to the 
bagasse of cane or hay from Pennisetum purpureum (also called capim de elefante in 
Brazil) as bulky. Was used 24 animals (half castrated and the other half not castrated), 
with medium weight of 18,5±126.6 oz (3,8kg), fed during seventy days with the diet 60:40 
(bulky:concentrate) containing “Palma forrageira” and sugar cane´s bagasse PBCA 
(initials in Portuguese) or hay of “capim de elefante” PFCE (initials in Portuguese) as 
bulky, formulated to contain similar quantities of fiber in neutral detergent FDN (initials in 
Portuguese ). The experimental design used was fully casual, in factorial arragment 2 X 
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2, with two sexual conditions, two fiber founts and six repetitions per treatment, totalizing 
twenty four installments .There was a significant effect (p>0,05) just for the times spent 
on idleness and rumination for the diets with different fiber’s sources, being most of 
rumination’s time for those animals that consumed hay of “capim de elefante”, with 
average of 1100,5 minutes, and less for those that consumed the bagasse, with average 
of 856,6 minutes. To idleness, the most values were observed on diets with addition of 
bagasse, average of 1539,0.Concludes that the sexual condition doesn’t influence on 
the ingestive behavior, but composite diets by hay of “capim de elefante” promove better 
times of rumi 
 

Keywords: ingestive behavior, goats, fiber resources. 

Introdução 

A caprinocultura vem ganhando espaço no mercado brasileiro, com destaque para 
região Nordeste, que abriga cerca de 90% do rebanho nacional (IBGE, 2016), dada a 
adaptabilidade da espécie às condições climáticas nordestinas. Em virtude da qualidade 
do leite caprino e se sua versatilidade no uso como alimento para humanos, a atividade 
vem apresentando crescimento considerável na região. Segundo Lima (2019), um 
aspecto peculiar dos sistemas de produção de leite é que as fêmeas nascidas são 
recriadas e tendem a permanecer no rebanho para reposição do plantel, enquanto os 
cabritos, pela pouca contribuição que dão ao sistema de produção de leite, na maioria 
das vezes são descartados ou recebem pouca atenção, uma vez que o leite produzido 
é destinado à venda (Costa et al., 2010). Assim, o confinamento de cabritos originados 
em sistemas de produção de leite pode se tornar uma fonte de renda complementar 
para o produtor. Um confinamento apresenta altos custos, uma vez que, o produtor tem 
que suprir toda a alimentação animal e demanda de mão-de-obra. Para reduzir tais 
custos, se faz uso de fontes alternativas de alimentos, desde que estas diminuam o 
custo de produção sem deixar de suprir as necessidades nutricionais dos animais. Ter 
o conhecimento do comportamento ingestivo, se torna uma ferramenta de grande 
importância na avaliação das dietas, pois possibilita fazer ajustes no manejo alimentar 
dos para a obtenção de melhor desempenho produtivo (Cardoso 2006). Nesse contexto, 
objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo em cabritos de origem leiteira, castrados 
e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados com palma 
forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante como volumoso. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura e 
Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba, cidade situada na mesorregião 
leste do Estado do Rio Grande do Norte. Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial 
média de cinco meses, sem padrão racial definido, oriundos de um rebanho leiteiro, 
sendo 12 castrados e 12 não-castrados, com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, 
distribuídos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, arranjado num 
fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por 
tratamento, totalizando 24 parcelas. A castração dos animais, feita com auxílio de liga, 
se deu quando os mesmos tinham 15 dias de idade. Durante o período experimental, 
os animais foram confinados em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. 
Após serem pesados, identificados, submetidos ao controle de endo e ectoparasitas e 
vacinados contra clostridioses, os animais passaram por um período de adaptação ao 
manejo e instalações de 30 dias. As dietas experimentais foram formuladas para serem 
isonitrogenadas e conter a mesma proporção de FDN, atendendo às exigências de 
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mantença de animais com 18 kg de peso corporal e permitindo ganho de peso médio 
de 120 g dia-1, calculadas de acordo com o NRC (2007). A fração concentrada da dieta 
foi composta por milho (grão moído), farelo de soja, mistura mineral, cloreto de sódio e 
ureia. O volumoso foi composto por palma gigante, picada em máquina forrageira, 
associada ao bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim-elefante (Tabela 1). O 
arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia (07h00min e 15h00min), na forma de 
ração completa, de maneira que os ingredientes misturados, juntamente com a 
mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos animais. A água ficou 
sempre à disposição dos animais e permitindo-se sobras entre 5 e 10% do total de 
matéria seca ofertada. Na avaliação do comportamento ingestivo, os animais foram 
observados por um período de 48 horas, totalizando 2880 minutos. Utilizou-se o método 
de varredura instantânea com intervalo de dez minutos, durante 48h (Johnson & Combs, 
1991). A observação foi realizada nos 35 e 36º dias experimentais, sendo avaliados 
tempos de ruminação, ócio e alimentação. Durante o período de observação, foi 
realizado o manejo habitual do experimento e, durante a observação noturna, o 
ambiente permaneceu com iluminação artificial. Empregou-se um delineamento 
experimental inteiramente casualizado num arranjo fatorial 2x2, com duas condições 
sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. 
Foi realizada análise de variância (ANOVA) para a condição sexual e fonte de fibra e, 
quando necessário, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível 5% de 
probabilidade. O peso vivo inicial foi utilizado como covariável. As análises estatísticas 
foram realizadas com auxílio do programa estatístico SAS (2009) considerando o 
modelo matemático: Yijkl = µ + Fi + Sj + FSij + ɛijk , em que: Yijkl = valor observado; µ 
= média geral do experimento; Fi = efeito fixo da fonte de fibra (i = 1,2); Sj = Efeito fixo 
da condição sexual (j = 1, 2); FSij = Efeito da interação fonte de fibra x condição sexual; 
ɛijk = erro experimental aleatório. 
 
Resultados e Discussões 

 
As respostas comportamentais de ócio, ruminação e alimentação observadas neste 
trabalho para as diferentes dietas e condições sexuais, encontram-se descritas na 
Tabela 2. A condição sexual avaliada no estudo, representada por animais inteiros e 
castrados, não se caracterizou como fator de influência (p>0,05) quanto ao tempo 
despendido para as atividades de ócio, ruminação e alimentação. Além disso, o período 
de alimentação dos animais também não sofreu interferência das diferentes dietas 
experimentais (p>0,05). Para os tempos gastos pelos animais em ócio e os tempos 
utilizados para a atividade de ruminação, verificou-se efeito da dieta (p<0,05). Os 
maiores tempos despendidos em ócio foram observados em animais que consumiram 
dietas contendo bagaço de cana-de-açúcar, com média de 1812,2 minutos, e os 
menores tempos para aqueles que consumiram feno de capim elefante, com média de 
1539,0 minutos. Todavia, o tempo gasto em ruminação foi maior para dietas composta 
por feno de capim elefante, com média de 1100,5 minutos, e menores para os animais 
alimentados com bagaço, com média de 865,6 minutos. O maior tempo contabilizado 
em ócio foi observado nos animais alimentados com dietas contendo bagaço de cana-
de-açúcar, os quais permaneceram nesse estado por um tempo médio de 1812,2 
minutos, enquanto que os animais alimentados com feno de capim elefante 
apresentaram média inferior, de 1539,0 minutos em um período de 48 horas de 
observação. 
 
Conclusão 
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As diferentes condições sexuais não influenciam o comportamento ingestivo de caprinos 
mantidos em confinamento. Entretanto, animais alimentados com dietas contendo feno 
de capim elefante passam mais tempo ruminando e menos tempo em ócio, quando 
comparados aos animais alimentados com bagaço de cana-de-açúcar. 
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Tabelas do experimento 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DE TANINOS DA CASCA DA ÁRVORE Azadirachta indica 

A. Juss (Nim) 

Resumo 

A Azadirachta indica A. Juss apesar de ser exótica é uma espécie bastante difundida no 
Brasil devido ao seu rápido crescimento e por ser de fácil adaptação, porém têm seus 
usos limitados para energia, substâncias para produção de cosméticos e remédios. 
Estudos relatam a presença de taninos na sua casca, porém, não existem trabalhos 
referente ao seu percentual em taninos condensados. Com isso, visando um melhor 
aproveitamento da espécie, este trabalho tem por objetivo quantificar os taninos 
vegetais presente na casca da Azadirachta indica (Nim). Foram coletadas cascas de 
quatro arvores de Nim oriundas de um plantio experimental da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias – UAECIA, localizado no município de Macaíba, 
estado do Rio Grande do Norte. Estas foram secas, moídas e classificadas, utilizando a 
porção que passou pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm) e que ficou retida numa de 60 
“mesh” (0,25 mm). Para as extrações foram utilizadas 25 gramas de casca em 250 mL 
de água. O extrato obtido foi peneirado, filtrado e concentrado. Em seguida, foram 
determinados o teor de sólidos totais (TST), teor de não taninos (TNT), índice de Stiasny 
e o teor de taninos condensados (TTC). A casca da espécie apresentou valores médios 
de TST de 7,11%, TNT de 2,13%, índice de Stiasny de 73,18% e TTC de 5,02%. A 
casca de Azadirachta indica A. Juss apresentou baixo teor de taninos condensados e 
índice de Stiasny alto, indicando maior pureza. 
 
Palavras-chave: Substância tânica, espécie exótica, região Nordeste 

TITLE: QUANTIFICATION OF TREE BARK TANINN Azadirachta indica A. Juss (NEEM) 

Abstract 

The Azadirachta indica A. Juss same of being exotic is a species very widespread in 
Brazil due to its growth and the adaptation of its cosmetics and remedies. Studies report 
the presence of tannins in their bark, however, there are no studies related to their 
percentage in condensed tannins. With this objective, this project aims to achieve the 
best performance of the species present in the bark of Azadirachta indica (Neem). Neem 
peels were collected from an experimental plant of the Specialized Unit in Agricultural 
Sciences - UAECIA, located in the municipality of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. 
After being collected, they were air-dried, milled and graded, using the same color as the 
16-mesh screen (1.00 mm) and retained in a 60-mesh (0.25 mm) mesh. For extractions 
250 grams of bark were used in 250 mL of water. The extract was sieved, filtered through 
a sintered glass funnel of porosity 2 and concentrated. Then, the total solids content 
(TST), the non-tannin index (TNT), the Stiasny index and the condensed tannin content 
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(TTC) were excluded. Found by TST of 7.11%, TNT of 2.13%, Stiasny index of 73.18% 
and TTC of 5.02%. The peels Azadirachta indica A. Juss presented low content of 
condensed tannins and high Stiasny index, indicating greater purity. 
 
Keywords: Tannic substance, exotic species, Northeast region 

Introdução 

A Azadirachta indica A. Juss, popularmente conhecida por Nim indiano, é uma espécie 
da família Meliaceae originária da região sudeste da Ásia, natural de Burma e das 
regiões áridas da Índia (SAXENA, 1983). No Brasil esta espécie, em virtude de suas 
características fisiológicas e estruturais, tem sido cultivada nas regiões Norte, Nordeste, 
Sudeste e Centro-Oeste do país (MARTINEZ, 2002). A literatura cita que esta espécie 
é utilizada a mais de 200 anos na índia e nos países vizinhos, por sua amplitude de 
ações medicinais e atividade biológica (BISMAS et al., 2002). De acordo com Neves 
(2004) e Brasil (2013), os principais produtos desta espécie são os óleos retirados das 
sementes, que contem inúmeros compostos ativos, produção de biomassa e inseticida. 

Alguns estudos relatam a presença de taninos na casca do Nim indiano (ROSS, 2003), 
porém, não existem trabalhos referente ao seu percentual em taninos condensados. Os 
taninos são compostos fenólicos produzidos pelos vegetais e possuem grande interesse 
econômico e ecológico, sendo responsáveis pela defesa das plantas contra os 
herbívoros e as doenças patogênicas e essenciais para o crescimento do vegetal 
(SARTORI, 2012; PAES, et al., 2010). Essas substâncias estão presentes em diversas 
partes das plantas, e de maneira geral encontradas em maiores concentrações na casca 
das folhosas e de algumas coníferas (GONÇALVES e LELIS, 2001; PAES, et al., 2006). 
Pizzi (1983) classifica os taninos segundo sua estrutura química em hidrolisáveis ou 
condensados, sendo este último o mais produzido mundialmente (GUANGCHENG et 

al., 1991). 

Os taninos possuem múltiplas utilizações, como na indústria de petróleo (TANAC S.A., 
2012), farmacêuticas (ARAÚJO et al., 2018), tratamento de efluentes (PELEGRINO, 
2011; KLUMB e FARIA, 2012), curtimento de peles (PAES, et al., 2006) e na fabricação 
de adesivos para madeira (TRUGILHO et al., 1997). Os adesivos a base de taninos 
surgem como alternativa ao uso dos sintéticos. De acordo com Gurgel (2008) essas 
substâncias representam um dos melhores substitutos para os adesivos fenólicos, onde 
em grande parte, apresenta-se resistente à umidade. Alguns países como a África do 
Sul, Finlândia e Nova Zelândia já utilizam adesivos naturais à base de substâncias 
tânicas para a colagem de madeira e isso está diretamente ligado ao baixo custo do 
produto quando comparado com os adesivos descritos como não naturais (ROFFAEL e 
DIX, 1994; GONÇALVES e LELIS, 2001). 

Dito isto, o Nim apesar de ser exótica é uma espécie bastante difundida no Brasil devido 
ao seu rápido crescimento e por ser de fácil adaptação. Apesar de seu uso como fonte 
energética, substâncias para produção de cosméticos, e fármacos, é interessante a 
busca por novas tecnologias para melhor aproveitamento da espécie. Desse modo, o 
objetivo deste trabalho é quantificar os taninos vegetais presente na casca da A. indica 
cultivada no Nordeste do Brasil, que poderia futuramente suprir a demanda local, e 
evitando assim o desmatamento ilegal. 

 
Metodologia 
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As árvores de A. indica utilizadas no trabalho pertencem a área experimental florestal 
de quatro anos de idade (48 meses), localizada na Unidade Acadêmica Especializada 
em Ciências Agrárias (UAECIA), Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba – RN, situada nas coordenadas 5º 
51’ 30” S e 35º 21’ 14” W com altitude de 56 m em relação ao nível do mar. 

O clima local, de acordo com a classificação de Köppen, é uma transição entre os tipos 
As e BSw, caracterizado como tropical chuvoso por apresentar inverno seco e verão 
chuvoso, com temperatura média anual de 27,1°C, sendo o mês de fevereiro o mais 
quente, umidade relativa anual de 76% e precipitação pluviométrica variando entre 

863,7 e 1.134, mm (CLIMADATA, 2018; IDEMA, 2013). 

Foram abatidas quatro árvores saudáveis, escolhidas ao acaso. Em seguida, as cascas 
foram separadas do fuste, e transportadas para o Laboratório de Tecnologia da Madeira 
da UAECIA. As cascas foram secas ao ar livre até ser observado a ausência de umidade 
e em seguida foram levadas para moagem em forrageira, para obtenção de um material 
de menor granulometria. O material moído foi classificado, utilizando-se o que passou 
por uma peneira de malha de 2 x 2 cm. 

Os materiais destinados à quantificação das substâncias tânicas presentes na espécie 
foram moídos em um moinho do tipo Willey para obtenção de uma menor granulometria. 
Para evitar o aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar 
alterações na composição química 34 dos taninos, o processo de moagem foi realizado 
com paradas constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficavam aquecidas. 

Para as análises, os materiais foram classificados, usando-se apenas a porção que 
passou pela peneira de 35 “mesh”, e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm) e 
armazenados em recipientes de plástico. A serragem obtida foi homogeneizada e o teor 
de umidade base seca determinado para obtenção do teor de taninos presentes em 

cada amostra. 

O processo extração e quantificação de taninos da A. indica foi realizado no laboratório 
de Tecnologia da Madeira da UAECIA. Os taninos vegetais contidos nas cascas foram 
extraídos em água destilada. Para as extrações foram tomadas, de cada material, duas 
amostras com 25 g de material seco em estufa de circulação forçada de ar a uma 
temperatura constante de 100°C por 48 horas. As amostras foram transferidas para 
balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais foram adicionados 250 
mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas à fervura, sob refluxo, por duas 
horas. Cada amostra foi submetida a duas 35 sequências de extrações, a fim de se 
retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. 

Após cada extração, o material foi passado em um tecido de flanela, para a retenção de 
partículas residuais do material moído. O extrato obtido foi homogeneizado e filtrado em 
funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado para 250 mL 
pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração, 
três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas 
para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi evaporada em 
estufa a 103 ± 2 ºC por 48 horas, para a determinação da porcentagem de teor de não 

taninos (TNT) e teor de sólidos totais (TST), calculado pelo emprego da equação 1. 

𝑇𝑆𝑇(%) = (𝑀1 − 𝑀2) 𝑥100 
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M2 

Em que: 

TST = Teor de sólidos totais (%); 

M1 = Massa inicial (g); 

M2 = Massa final (g). 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC), presente em cada amostra 
foi empregado o método de Stiasny, relatado por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny (Equação 2). 

𝐼(%) = ( 𝑀2/𝑀1 ) 𝑥100 

Em que: 

I = Índice de Stiasny (%); 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

Após a determinação do índice de Stiasny foi calculado o teor de taninos condensados 
(TTC) conforme a equação 3. 

𝑇𝑇𝐶 (%) = (𝑇𝑆𝑇 𝑋 𝐼) /100 

Em que: 

TTC = Teor de taninos condensados (%); 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

Os dados obtidos foram estruturados em planilha e submetidos à análise estatística 
descritiva, a partir da determinação da média aritmética e do desvio padrão dos 

parâmetros avaliados, no programa Microsoft Excel® versão 2010. 

 
Resultados e Discussões 
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Os teores de sólidos totais, que representam as porções de taninos e não taninos do 
extrato variaram entre 6,5% a 7,38%. O teor de não taninos obteve variação de 0,81% 
a 3,29%, para as árvores 1 e 4, respectivamente. O indicador dos componentes 
fenólicos totais condensados ao qual reagem com o formaldeído em meio ácido, 
denominado Índice de Stiasny, apresentou variação de 57,12% a 87,5%, para as 
árvores 4 e 1. Referente ao teor de taninos condensados, houve variação de 3,83% a 
5,69%, respectivamente, nas árvores 4 e 1, porém, não é representativo 
estatisticamente por apresentar um baixo desvio padrão (Tabela 1) 

A média do teor de sólidos totais encontrados na casca de A. indica foi de 7,11%, 
enquanto que para o teor de não taninos foi de 2,13%, índice de Stiasny 73,18% e o de 

taninos condensados 5,02%. 

Mota et al. (2015) ao quantificar o teor de taninos presentes na casca da Melia 
azedarach L. que pertence a mesma família da espécie em estudo, encontrou um TNT 
de 4,64%, TTC 2,64% e I 36,29%. Isto implica dizer que numericamente o Nim 
apresenta um teor de taninos condensados e índice de Stiasny superior à da M. 
azedarach, o que mostra uma maior pureza dos taninos da A. indica, pois quanto maior 
for o índice de Stiasny, menor será a quantidade de outras substâncias como açúcares 
e gomas (FERREIRA, 2004) quantificados nos TNT, o que teoricamente aumenta a 

eficiência dos taninos em suas diferentes formas de utilização. 

Das plantas avaliadas da região Nordeste, até o momento, relata-se que o Sabiá 
(Mimosa caesalpiniifolia) apresentou maior I de 91% (AZEVEDO et al., 2017), seguido 
da Mimosa tenuiflora com 73% (PAES et al. 2006), valor este igual ao encontrado para 

A. Indica. 

Em se tratando da região Nordeste na qual está inserido o plantio, a espécie utilizada 
para provimento dos taninos vegetais é o Angico vermelho (Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.), sendo utilizada exclusivamente para o curtume. 
Paes, et al. (2006) relatam um teor de taninos condensados de aproximadamente 11% 
nesta espécie, e indica que um valor que justificaria a exploração comercial seria de 
aproximadamente 10%, porém esse valor é o dobro do encontrado neste trabalho. Esta 
indicação pode ser referente ao uso exclusivo dos taninos para a precipitação da 

gordura presente na pele animal. 

Brasil (2013) afirma que os taninos presentes na casca do Nim, são aplicados na 
formulação de produtos de higiene pessoal, em virtude de suas características 
antifúngicas e antiprotozoários (SOARES et al., 2006). Podendo-se observar que a 
exploração comercial dos taninos, não está relacionada apenas a sua quantificação, 
mais também, a seu uso final, o que indica que apesar de menor TTC, este pode 
apresentar maior grau de pureza, ou ainda características especificas do polifenol que 
justifique sua utilização. 

 
Conclusão 

 

A casca de Azadirachta indica A. Juss apresentou baixo teor de taninos condensados e 
seu índice de Stiasny foi considerado alto, portanto, apresenta maior pureza. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny (I), teor de taninos 
Condensados (TCC) e teor de não taninos (TNT), presentes nas cascas da Azadirachta 
indica Wild. oriundas de uma área experimental florestal na região Nordeste do Brasil. 
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TÍTULO: Diversidade genética em uma população natural da Syagrus cearensis Noblick 

na região Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Syagrus cearensis Noblick detém inúmeras utilizações, dentre elas, artesanato, 
paisagismo, cosméticos, e biodiesel. Dessa forma, há uma necessidade premente 
relacionada à manutenção da diversidade genética, sendo essencial estabelecer 
estratégias que visem o manejo e conservação das populações naturais, além da 
criação de bancos de germoplasma da espécie. Assim, objetivou-se avaliar a 
diversidade genética interpopulacional da Syagrus cearensis em um fragmento florestal 
no Nordeste do Brasil. A amostragem envolveu 20 indivíduos na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UEACIA), município de Macaíba/RN. O DNA foi 
extraído e em seguida amplificado por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), e os 
produtos submetidos à eletroforese em gel de agarose. Foram realizados cálculos da 
diversidade genética da população e estimativas de similaridades genéticas entre os 
genótipos, para a construção do dendrograma de identidade genética. O número de 
locos polimórficos foi 43 (70,49%). O índice de diversidade genética de Nei (h) foi de 
0,21 e o índice de Shanonn (I) 0,33. A população apresentou baixa diversidade genética 
entre os indivíduos. Portanto, é necessário o estabelecimento de áreas de conservação 
da espécie na região para que a variabilidade genética remanescente nas populações 
seja preservada. 

 
 
Palavras-chave: Catolé. Variabilidade. Gargalo genético. Conservação. 

TITLE: Genetic diversity in a natural population of Syagrus cearensis Noblick in 

northeastern Brazil 

Abstract 

 

Syagrus cearensis Noblick has numerous uses, including crafts, landscaping, cosmetics, 
and biodiesel. Thus, there is a pressing need related to the maintenance of genetic 
diversity, and it is essential to establish strategies aimed at the management and 
conservation of natural populations, as well as the creation of germplasm banks of the 
species. Thus, the objective was to evaluate the interpopulation genetic diversity of 
Syagrus cearensis in a forest fragment in Northeastern Brazil. The sampling involved 20 
individuals in the Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UEACIA), 
municipality of Macaíba/RN. The DNA was extracted and then amplified by Polymerase 
Chain Reaction (PCR), and the products submitted to agarose gel electrophoresis. 
Population genetic diversity calculations and estimates of genetic similarities between 
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the genotypes were performed to construct the genetic identity dendrogram. The number 
of polymorphic loci was 43 (70,49%). The Nei (h) genetic diversity index was 0,21 and 
the Shanonn (I) index 0,33. The population showed low genetic diversity among 
individuals. Therefore, it is necessary to establish conservation areas for this species in 
the region so that the remaining genetic variability in the populations is preserved. 

 
 
Keywords: Catolé. Variability. Genetic bottleneck. Conservation. 

Introdução 

A Arecaceae compõe uma das maiores famílias botânicas de importância econômica, 
sendo na mesma encontrado o gênero Syagrus, que é um dos três mais frequentes em 
número de espécies de palmeiras nativas do Brasil, destacando-se o licuri (Syagrus 
coronata), o coco-babão (Syagrus costae), a guariroba (Syagrus oleracea), o jerivá 
(Syagrus romanzoffiana) e o catolé (Syagrus cearensis) (SILVA et al., 2015; CABRAL 
et al., 2010). 

Syagrus cearensis é comumente encontrada nos estados brasileiros do Ceará, 
Pernambuco, Paraíba e Alagoas (LORENZI et al., 2004), medindo em média 10 metros 
de altura. É detentora de frutos oblongos de mesocapo fibro carnoso, adocicado, 
glutinoso e comestível, sendo bastante apreciado pela fauna nativa (p). Os frutos são 
utilizados na alimentação do sertanejo, e possuem potencial para a indústria alimentícia, 
por meio do consumo da polpa (quando completados os estágios de amadurecimento 
do fruto) e as amêndoas dos cocos secos (SOUTO, 2014). O catolé detém inúmeras 
outras utilizações em atividades socioeconômicas (artesanato, construção, 
ornamentação, cosméticos e biodiesel) (RUFINO et al., 2008). 

O desempenho ecológico e a dinâmica populacional, estão associados a práticas que 
promovam a manutenção da variabilidade genética, sendo isso, uma das bases da 
conservação de espécies (FRANKHAM, 2005; KAHILAINEN et al., 2014). A partir da 
estrutura genética interpopulacional pode-se entender a existência da ligação funcional 
entre populações (HOLSINGER; WEIR, 2009; RAEYMAEKERS, 2012). 

A diversidade genética refere-se à variabilidade no processo de distribuição dos genes 
e alelos entre e dentro de populações, procedências ou outros tipos de agrupamentos. 
O conhecimento referente à diversidade genética contribui significativamente para a 
implementação de estratégias para o manejo de coleta, conservação e formação de 

bancos de germoplasma das espécies (OLIVEIRA; SILVA, 2008). 

A redução na variabilidade pode estar relacionada a diversos fatores, principalmente 
aos que estão associados a processos extrativistas, sendo isso já relatado para algumas 
espécies (HOELTGEBAUM et al., 2015; RATNAM et al., 2014). Essa alteração pode 
influir diretamente na distribuição da diversidade genética, e tem como causas o 
tamanho da população, sistema reprodutivo, mutação, migração, seleção natural, além 
do ambiente de ocorrência da espécie (HAMRICK, 1982). Diante deste cenário, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade genética interpopulacional da Syagrus 
cearensis em um fragmento florestal no Nordeste do Brasil. 

 
Metodologia 
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Foram coletadas amostras foliares de 20 indivíduos adultos, que estão servindo de 
amparo para estudos ecológicos da espécie. Eles são representantes de uma população 
natural que compõe zonas de transição entre áreas de Caatinga e fragmentos de Mata 
Atlântica, estando situadas na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
(UECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), nas coordenadas 

5°52’58’’ S e 35°21’47’’ N, no município de Macaíba, RN. 

As amostras foliares foram depositadas em tubos plásticos contendo 2 mL de CTAB 2x. 
Em seguida, sendo transportados ao laboratório e armazenados em freezer à -20 °C, 
até ser dado início a extração do DNA, por um protocolo pré-estabelecido (DOYLE, 

DOYLE, 1987). 

Foram utilizadas 250 mg de material foliar para extração do DNA pelo método CTAB 
proposto por Doyle e Doyle (1987), com algumas alterações. Utilizou-se 100 mM de Tris 
pH 8,0; 1,4 M de NaCl; 20 mM de EDTA pH 8,0; 2% (p/v) CTAB; 1% (p/v) PVP-40 e 
0,2% (v/v) de β-mercaptoetanol pré-aquecido a 60°C em banho-maria. Em seguida, as 
amostras de DNA extraídas foram acondicionadas em freezer até sua utilização. A 
concentração do DNA foi mensurada usando o espectrofotômetro EpochTM. 

Na reação em cadeia da polimerase (PCR) foram pré-selecionados seis iniciadores 
ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) oriundos da Universidade de British Columbia 
(UBC primer set #9, Vancouver, Canadá). O mix de PCR foi constituído de Buffer (10 
X), BSA (1,0 mg ml-1), MgCl2 (50 mM), dNTP (2,5 mM), primer (2 μM), Taq polimerase 
(U.μl-1), DNA (50ng/μL) e água ultra pura, sendo obtido um volume final de 12 μl por 

amostra. 

Foram realizadas PCRs em termociclador automático Biocycler, sendo as amostras 
inicialmente desnaturadas a 94 ºC por 2 min, seguidos de 37 ciclos subdivididos em três 
etapas: 1) desnaturação durante 15 s a 94 ºC; 2) anelamento do primer em 30 s a 47 
ºC; e 3) extensão por 1 min a 72 ºC. Ao término dos 37 ciclos, foi realizada uma extensão 
final durante 7 min a 72 ºC, seguida por resfriamento a 4 ºC. 

Finalizada a PCR, foi realizada a eletroforese em gel de agarose a 1,5% (p/v), com 
tampão TAE 1X (Tris-Acetato EDTA), com a voltagem de 100 V, durante três horas. O 
marcador de DNA (ladder) empregado foi o de 1000 pares de bases, possibilitando a 
determinação do tamanho molecular dos fragmentos amplificados. Concluída a 
eletroforese, os géis foram visualizados com fonte de luz ultravioleta e fotografados com 
auxílio do sistema de foto documentação do equipamento E-Box VX2. 

Foram construídas matrizes binárias baseadas na presença (1) e ausência (0) dos locos. 
Os parâmetros de diversidade genética analisados foram diversidade genética de Nei 
(h) (1978) estimada com base na heterozigosidade esperada e Índice de Shannon (I), 
por meio do software POPGENE 1.32 (YEH et al., 1997). Posteriormente, foi realizada 
a construção de um agrupamento pelo método UPGMA – Unweighted Pair-Group 
Method with Arithmatic Mean, empregando o coeficiente de similaridade de Dice, com 
auxílio do software PAST v.3.25 (HAMMER et al., 2001). 

Para avaliar se houve diminuição recente e efetiva no tamanho da população, mediante 
possível colonização recente da espécie, utilizou-se o software Bottleneck 1.2.02 
(CORNUET; LUIKART, 1997). Assim, os modelos usados foram comparados por 1000 
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interações , utilizando os modelos de alelos infinitos (IAM) e o de passos de mutação 
(SMM) de acordo com Kimura e Cronw (1964), e Kimura e Otha (1978), 
respectivamente. Foi aplicado o teste do sinal (α = 0,05), a partir da frequência dos 
alelos, para avaliar a significância de gargalos genéticos recentes (LUIKART; 
CORNUET, 1998). 

 

Resultados e Discussões 

 

Para a análise de diversidade genética com os iniciadores de ISSR (Tabela 1) de todos 
os indivíduos de S. cearensis amostrados na população, o número de locos polimórficos 
foi de 43 (70,49%). O índice de diversidade genética de Nei (h), assumindo o equilíbrio 
de Hardy-Weinberg, foi de 0,21, com o número de alelos observados de 1,70, e os alelos 
efetivos, de 1,36. O índice de Shanonn (I) apresentou o valor de 0,33. Segundo Pádua 
(2011), o valor do índice de Shannon pode oscilar entre 0 e 1, visto que 1 representa o 
ápice de diversidade de uma população. Assim os valores encontrados para o h e para 

o I são indicativos de que há baixa diversidade genética dentro da população. 

Costa et al. (2010) em sua pesquisa com a Hancornia speciosa (Apocynaceae) 
verificaram um baixo índice de diversidade genética na população, provavelmente por 
estar próxima a área urbana, visto a intensa atividade antrópica, que ocasiona um 
isolamento geográfico da mesma. Chagas et al. (2015), ao avaliarem a diversidade 
genética em uma população de Elaeis guineensis (Arecaceae), verificaram um baixo 
índice de diversidade, devido a presença do gargalo genético, ocasionado pela redução 
no número de alelos. 

Os testes para averiguar a presença de gargalos genéticos na população envolvem os 
modelos IAM e SMM, subsidiando informações sobre os eventos ocorrentes naquela 
população. Para o SMM, a população apresentou o valor de p < 0,00, constatando a 
presença do excesso de heterozigosidade (Tabela 2). Isso indica que houve uma 
ocorrência significativa de gargalo genético (bottlenecks) para esse modelo, no entanto, 

para o IAM, o valor não foi significativo. 

A diminuição da diversidade genética da Syagrus cearensis pode estar relacionada com 
a intensa pressão antrópica e atividade agrícola nas redondezas da população, além de 
a sua ocorrência estar distribuída em pequenos fragmentos populacionais. Essa 
redução também foi constatada na população da Copernicia prunifera, onde houve 
redução da diversidade genética, provavelmente derivada da atividade exploratória da 
mesma (Pinheiro et al., 2017). 

De acordo com o dendrograma, observou-se a formação de dois grupos principais, visto 
que o indivíduo 20 foi o que apresentou maior dissimilaridade dos outros indivíduos. Os 
indivíduos que mostraram maior similaridade foram o 8 e 9 (Figura 1). 

 
Conclusão 

 

A população estudada apresenta baixa diversidade genética, mostrando que há elevada 
relação de parentesco entre os indivíduos. Além disso, foi detectado a presença de 
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gargalo genético, indicando que ocorreu a redução populacional e genética, afetando 
diretamente o fluxo gênico da população. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Sequência de nucleotídeos dos iniciadores ISSR utilizados e o número de 

locos (NL). 
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Tabela 2 - Testes de equilíbrio entre mutação e deriva genética para a população de 

Syagrus cearensis para os modelos IAM e SMM. 

 
 

Figura 1 - Dendrograma representativo da análise do agrupamento de genótipos entre 
os indivíduos de Syagrus cearensis, baseada no coeficiente de similaridade de Dice. A 
correlação cofenética foi de rc = 0,94. 
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TÍTULO: EFEITO DO USO DO HIDROGEL AGRÍCOLA E ADUBAÇÃO FOLIAR NO 

DESENVOLVIMENTO DA PALMA FORRAGEIRA 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o efeito do hidrogel agrícola e da adubação foliar no 
desenvolvimento da palma forrageira. O período experimental foi de um ano, 
transcorrido entre as avaliações para coleta de dados. Utilizou-se como biomassa a 
palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana, em um sistema de plantio em fileiras 
duplas, do tipo carta de baralho. Os delineamentos adotados foram inteiramente 
casualizados, com três tratamentos e seis repetições, distribuídos da seguinte forma: 
(T1- Testemunha, com adubação convencional de solo; T2- Utilizou-se 6g do 
hidrogel/planta mais adubação líquida; T3- Utilizou-se somente adubação líquida). Não 
houve diferença estatística significativa (p<0,05) entre os tratamentos com relação à 
inserção dos cladódios. Com relação ao número de cladódios secundários aos 300 dias, 
inferiu-se uma correlação positiva do polímero e da adubação líquida. O uso do hidrogel 
e da adubação líquida são ferramentas que necessitam ser estudadas e seus efeitos e 

respostas, avaliados ao longo do tempo. 

 

 

 

Palavras-chave: brotação; cactácea; cladódios; tecnologia; uso da água. 

TITLE: EFFECT OF USING AGRICULTURAL HYDROGEL AND FOLIAR FERTILIZER 

ON FORAGE PALM DEVELOPMENT 

Abstract 

The aim goal of this work, is to evatuate the effects of agricultural hydrogel and leaf 
fertilization in the development of forrage palm. The experimental period ocurried in one 
year for data collection. The chosen biomass was elepahnt ear forage palm, in a double 
row card type planting system. The designs were completely randomized, with three 
treatments and six repetions. The distrubution ocurred as follows: (T1- Blank, with 
conventional fertilization; T2- 6 g of hydrogel/plant was used, associated with liquid 
fertilization; T3- liquid fertilization only). There were no significant statistical diferences 
(p< 0,05) between treatments, regarding cladode insertion. Regarding the number of 
secondary cladodes at 300 days, a positive correlation between the polymer and liquid 
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fertilization was found. Hydrogel and leaf fertilization are tools that need further studies, 
their effects and responses evaluated over time. 
 
Keywords: sprouting; cactus; cladodes; technology; water management. 

Introdução 

A palma forrageira se destaca como um dos principais alimentos fornecidos aos animais 
em regiões semiáridas, favorecendo a manutenção e a viabilidade dos sistemas 
produtivos destas localidades. Entretanto, em regiões cujos gradientes de temperaturas 
e umidade do ar são baixos durante o período noturno, o desenvolvimento da palma 
forrageira não ocorre de forma adequada, sendo comum a murcha severa de cladódios 
ou morte das plantas (DUQUE, 2004). 

Entre as possíveis alternativas para reverter este problema na produção da palma 
forrageira, em regiões de baixas altitudes, está o fornecimento hídrico, por meio de 
tecnologias que maximizam a eficiência na absorção e utilização da água (LIMA et al., 
2015). Os polímeros hidroretentores, ou simplesmente hidrogéis, são compostos de 
uma rede polimérica a qual possui elevada capacidade de distensão volumétrica e 
apresenta poros em sua superfície (NASSER et al., 2007), estas duas características 

possibilitam a absorção de água pelos mesmos, em até 400 vezes o peso da sua massa. 

O uso do hidrogel agrícola possibilita além do fornecimento hídrico contribuições 
positivas nos aspectos químicos e físicos do solo, atuando no condicionamento e na 
absorção de nutrientes pelas plantas (KLEIN & KLEIN, 2015). Estes aspectos favorecem 
o desenvolvimento vegetal, por meio do fornecimento de água e de nutrientes aos 
mesmos. Haja vista que a palma forrageira é bastante responsiva em produtividade ao 
fornecimento hídrico, quando comparada com plantas de metabolismo dos tipos C3 e 
C4 (NOBEL, 1995; LIMA et al., 2015). 

Diversos estudos relatam respostas positivas da palma forrageira a adubação, seja por 
meio da utilização de fertilizantes químicos ou orgânicos (NOBEL, 2001; SUASSUNA, 
2013). Em termos nutricionais, a palma forrageira extrai elevadas quantidades de 
potássio (K) e cálcio (Ca) (LIMA et al., 2015). Ainda segundo Nobel (1995), os nutrientes 

que exercem maior desempenho na palma forrageira são N, P, K, Ca e Mg. 

Levando-se em conta todos os aspectos socioambientais apresentados pela palma 
forrageira na região nordestina, esta biomassa vem se tornado frequente objeto de 
estudos nos mais diversos campos. Portanto, objetivou-se avaliar os efeitos do uso de 

hidrogel agrícola e da adubação foliar no desenvolvimento da palma forrageira. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de 
Macaíba/RN, cujas coordenadas geográficas são as seguintes 5°53’32.86”S e 
35°21’41.42”O. 

A região apresenta condições climáticas, segundo a classificação de Koppen do tipo 
tropical chuvosa (Aw), com precipitação média de 1200 mm e temperatura média anual 
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de 26°C. O solo da área é classificado como Neossolo Quartzarênico, de textura Franco 
Arenosa. A variedade de palma forrageira utilizada no experimento foi a Orelha de 

Elefante Mexicana. 

Foram utilizados três tratamentos com seis repetições, totalizando 18 parcelas no 
delineamento experimental inteiramente casualizados. A distribuição dos tratamentos 
deu-se da seguinte forma: a testemunha (T1) recebeu adubação no formato granulado 
e não recebeu hidrogel. Tratamento 2 (T2) aplicou-se o hidrogel agrícola e fertilizante 
foliar. Tratamento 3 (T3) utilizou apenas a adubação foliar. 

O tamanho destinado da área para cada parcela foi de 56,25m². O arranjo populacional 
foi distribuído em cinco fileiras duplas com adensamento no formato de carta de baralho 
simples, no espaçamento de 1,0 x 0,5 x 0,15m totalizando 133.333 plantas por hectare. 
Adotou-se o plantio em sulcos, com espaçamento nas dimensões referidas. 

O hidrogel foi colocado em uma caixa d’água de 1000 litros, na proporção de 6g para 
cada 2 litros de água, por um período de 30 minutos para a hidratação até apresentar 
um aspecto gelatinoso. Transcorrido este tempo, a mistura após foi colocada em um 
regador e foram distribuídos 2 litros para cada metro linear no sulco, promovendo 
contato direto com parte da planta. Em seguida, os cladódios foram depositados no 
sulco para plantio, ocorrendo à cobertura do cladódio com o solo na proporção 1/3 da 

altura do cladódio. 

A preparação da formulação da adubação líquida iniciou-se com a pesagem de 15 kg 
de cloreto de potássio solúvel e 15 kg de ureia em formato sólido e colocados em 
recipientes de 40 litros de água. Foi adicionada na bomba de pulverização com 
capacidade de 20 Litros, a solução 100 ml de carbonato de cálcio e 100 ml do sulfato 
de magnésio, sendo este volume distribuído igualmente entre o T2 e T3, na quantidade 
de 3,3 L/ parcela. A aplicação da adubação foliar ocorreu após as 18 horas, com um 
intervalo de aplicação das doses a cada 60 dias. 

A contagem de brotações e do número de cladódios por plantas foi realizada a cada 60 
dias, iniciando no T1 e depois no T2 e T3 respectivamente. A contagem contemplou o 
número de cladódios primários, secundários e terciários, em cada planta por parcela. 

Os dados obtidos pela contagem de brotação foram submetidos à análise de variância 
da ANOVA. Foi feito as comparações entre as médias dos tratamentos pelo teste de 
Tukey ao nível de significância de 5%. 

 
Resultados e Discussões 

 

A tabela 1 demonstra a média dos resultados obtidos, em relação ao número de 
cladódios por ordem de inserção nos três tratamentos experimentais. Não houve 
diferença significância com relação à ordem de inserção dos cladódios entre os 
tratamentos, embora percebam-se diferenças entre cladódios primários e secundários 
no mesmo tratamento. 

O crescimento vegetativo da palma forrageira é expresso por meio dos seguintes 
parâmetros: Número de cladódios por planta, altura de planta, comprimento e largura 
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de cladódios (FARIAS, 2015). Sendo estas variáveis importantes para determinação do 
desenvolvimento das plantas. 

Os valores encontrados para o efeito do polímero e da adubação líquida quanto aos 
dados de brotações, entre nº de cladódios e sua ordem de inserção não foi significativo 
para nenhum dos tratamentos avaliados, fato que pode ser justificado devido ao 
espaçamento adotado, pois de acordo com Silva et al. (2014), a maior densidade 
populacional influencia negativamente as características morfológicas da palma 
forrageira, assim como n°, comprimento e espessura de cladódios, por exemplo. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, dados de Farias et al. (2000), observaram uma 
maior produção de artículos de palma forrageira no semiárido de Pernambuco com 
espaçamento de 2,0m x 1,0m e menor produção em 7,0m x 1,0m x 0,50m. Portanto, o 
adensamento é um dos fatores principais que pode influenciar negativamente na 
brotação e desenvolvimento das plantas. 

Conforme, Dubeux Júnior & Santos (2005), o número de brotações na palma forrageira 
é influenciado, não só por fatores edáficos, mas também pela densidade de plantio. Para 
os autores, o plantio mais adensado influencia negativamente o número total de 
brotações. 

A tabela 2 apresenta a média do número de cladódios secundários aos 300 dias no 
primeiro ano. Perceber-se-á que não houve diferenças significativas para os cladódios 
primários e terciários nesse período. 

Nota-se que houve diferença significativa entre T2 e T3, mas entre T1 e os demais não 
houve. Sendo, o tratamento T2 superior aos demais em relação ao número de cladódios 

secundários. 

A utilização do polímero hidrogel e da adubação líquida foliar, permitiu observar o maior 
número de cladódios no T2, e quando comparamos com os demais tratamentos, 
observa-se efeito positivo da utilização de ambas as técnicas. Este fato possivelmente 
pode estar atrelado ao maior fornecimento hídrico e de nutrientes, possibilitados pela 
associação do uso do hidrogel e da adubação liquida, conforme relatou Dubeux Júnior 
& Santos (2005), o fornecimento adequado destes dois fatores permite um melhor 
desenvolvimento e desempenho da palma forrageira. 

Levando-se em conta essa lógica, em estudo conjunto almeja-se ter um resultado 
positivo para esta variedade, com relação à produção de biomassa, devido ter ocorrido 
à preservação de dois cladódios por planta no corte, com isso, a área fotossintética da 
planta será maior. Assim, espera-se que uma resposta produtiva positiva, pois de acordo 
com Santos et al., (2006) a redução da área fotossintética por meio da intensidade de 
corte, afeta diretamente a capacidade produtiva da palma. No caso, deste experimento, 
houve preservação de dois cladódios primários por planta. 

 

Conclusão 
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O uso do hidrogel e da adubação líquida não interferiu significativamente na quantidade 
de cladódios primários e terciários, embora tenha possibilitado o desenvolvimento do 

maior número cladódio secundário aos 300 dias. 

O uso destas ferramentas e tecnologias deve ser mais bem estudado ao longo dos anos, 
podendo-se assim inferir resultados concretos para utilização de ambos na produção da 
palma forrageira. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Médias e desvios-padrão do nº de cladódios aos 180 dias por ordem de 
inserção 

 
 

Tabela 2: Média de cladódios secundários aos 300 dias em 2018 
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TÍTULO: Uso de tanino de Acácia mangium em pó sobre a eclosão de ovos e 

sobrevivência de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns na produção do peixe Betta splendens é a ocorrência 
de doenças e enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade na espécie ocorre 
durante a eclosão dos ovos. Alguns estudos relatam o uso da folha de castanhola 
(Terminalia catappa) na eliminação de fungos que os acometem e acredita-se que os 
taninos presentes nesta espécie, seja o responsável. O Tanino é uma substância 
fenólica que pode ser encontrado em todas as partes da planta. Diante disso, o presente 
estudo tem como objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Acacia 
mangium, sobre a eclosão dos ovos de Betta splendens. Foi realizado um processo de 
extração utilizando a casca da Acacia mangium, para a obtenção do tanino, no qual foi 
posteriormente concentrado, quantificado e posto para secar, com o intuito de obter o 
produto em pó. Foram utilizados 5 aquários por tratamento, em cada aquário foram 
postos 200mL de água e 10 ovos, resultantes da fecundação de casais de betas, com 
os tratamentos T0: água, T1: 0,05g do TV, T2: 0,10g do TV, T3: 0,15g do TV e o T4: 
0,20g do TV. Como resultado, foi identificado que nas concentrações testadas o 
tratamento não apresentou um potencial favorável para a eclosão de ovos de Betta 

splendens. 

 
 
Palavras-chave: substâncias tânicas, Peixe, Reprodução 

TITLE: Use of Acacia mangium tannin powder on egg hatching and survival of fingerlings 

from Betta splendens 

Abstract 

 

One of the most common problems in fingerling is the occurrence of diseases and 
illnesses, in which the high mortality rate in the species occurs during hatching of eggs. 
Some studies report the use of the leaf of castanets (Terminalia catappa) in the 
elimination of fungi that affect eggs, and it is believed that the tannins present in this 
species are responsible. Vegetable tannin (VT) is a phenolic substance that can be found 
in all parts of the plant. Therefore, this study aims to extract, quantify and analyze the 
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action of tannins of Acacia mangium on the survival of fingerlings of Betta splendens. An 
extraction process was performed using the Acacia mangium bark to obtain the TV, 
which was later concentrated, quantified and dried to obtain the powdered product. In 
each aquarium were used 10 eggs, resulting from the fertilization of couples of betas, 
with the treatments T0: water, T1: 0.05g of TV, T2: 0.10g of TV, T3: 0.15g of TV and T4: 
0.20g of TV, with five repetitions per treatment. As a result, it was found that at the tested 
concentrations the treatment did not have a favorable potential for hatching of Betta 
splendens eggs. 

 
 

Keywords: Tannic substances, Fish, Reproduction 

Introdução 

O Brasil possui cerca 7,2 milhões de hectares com florestas plantadas, destinando-se, 
em sua maioria, para obtenção de produtos nos segmentos industriais de Papel e 
Celulose, Painéis de Madeira Industrializada, Madeira Processada Mecanicamente, 
Siderurgia, Carvão Vegetal e Biomassa. Na região Nordeste, caraterizada 
predominantemente pelo Bioma Caatinga, há uma crescente demanda por lenha e 
carvão no setor energético, sendo utilizados plantios de espécies exóticas do gênero 
Eucalyptus e Acacia visando atender parte dessa demanda. 

Além da demanda por produtos madeireiros existe uma procura crescente por produtos 
florestais não madeireiros, a exemplo dos taninos vegetais (IBGE, 2017). Os taninos 
vegetais são amplamente encontrados em todo o reino vegetal, e sua ocorrência está 
representada em torno de 500 espécies, divididas em angiospermas e gimnospermas 
(PRANCE e PRANCE, 1993). Estes taninos podem ser encontrados em várias partes 
do vegetal, como na madeira, cascas, frutos e sementes (PAES et al., 2010). 

A espécie arbórea Acacia mangium Willd., é nativa da Austrália, Papua Nova Guiné e 
ilhas Irian Java e Molucas, na Indonésia (SMIDERLE et al., 2005). Essa espécie é capaz 
de produzir madeira de excelente qualidade, além de tanino de boa aceitação no 
mercado nacional e internacional, pois são ricos em compostos fenólicos e tem potencial 
de substituir o adesivo convencional de fenol-formaldeído (PF) usado na indústria para 
colagem de madeira (HOONG et al. 2011). Em estudo realizado por Ucella Filho et al. 
(2017) em plantio comercial na região do Nordeste, à Acacia mangium apresentou alta 
produção de tanino, superior à Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) 

Alts.), espécie mais comumente usada para este fim no Nordeste. 

Na aquicultura, existem alguns trabalhos que relatam a utilização da folha de castanhola 
(Terminalia catappa) na eliminação de fungos que acometem ovos, e acredita-se que 
os taninos presentes nesta espécie, seja o responsável por essa atividade, apesar de 
não relatarem a quantidade ideal, e formas de uso. Deste modo, o presente estudo tem 
como objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Acacia mangium, 
sobre a sobrevivência de alevinos de B. splendens (Peixe lutador). 

 
Metodologia 

 

Seleção do material de estudo 
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Foi realizada a coleta das cascas de 05 (cinco) indivíduos da espécie, acácia (Acácia 
mangium), que vegetam no Campus de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. As árvores estudadas foram 
selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com ausência de ataque 
de pragas e doenças. 

Extração em grande quantidade 

Nas extrações, para cada 2 kg de casca, foram adicionados 10 litros de água (relação 
5:1). As amostras foram submetidas à fervura, em autoclave, com capacidade de 48 
litros, dentro de um recipiente cilíndrico, confeccionado em aço inox, com capacidade 
de, aproximadamente, 30 litros (diâmetro de 30,50 cm e altura de 40 cm), durante duas 

horas. 

Cada amostra de casca foi submetida a duas extrações, a fim de se retirar à máxima 
quantidade de taninos presentes. Assim, a relação final casca x solução foi de 1:10. 
Após cada extração, o material foi coado em coador, confeccionado em tecido grosso 
(“jeans”) e em peneira confeccionada com tecido de “silk screen” e em peneira de 150 
“mesh”, para a retenção de partículas finas de casca. O extrato obtido foi 
homogeneizado e transportado para bandejas de alumínio de 5 x 40 x 60 cm, sendo 
posto para evaporar ao ar até atingir ± 50% de sólidos e conduzido a uma estufa de 
ventilação forçada, mantida a 70 ± 3ºC, até a completa evaporação da umidade. O 
material anidro foi moído e peneirado em peneira de 60 “mesh” para posterior testes nos 
aquários. 

Essa operação foi executada no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais 

(LTPF) da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias EAJ/UFRN. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500mL, 
aos quais foram adicionados 250mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. 

Após cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105mm) 
e em um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido 
foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro sintetizado de porosidade 2. Em seguida, 
foi concentrado para 250mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103 ± 2ºC por 48 horas, para a determinação 
da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST (%) = Mi – Mf * 100 (1) 

Mi 

Em que: 
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TST (%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50mL do extrato bruto foram adicionados 4mL de formaldeído (37% m/m) e 1mL de 
ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10cm de diâmetro e 4cm de profundidade. O material retido no filtro 
foi seco em estufa a 103 ± 2ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de Stiasny 
(Equação 2). 

I (%) = (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: 

I (%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeído. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 

Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC (%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: 

TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

Sobrevivência de alevinos 

Casais de Beta foram postos para reprodução que ocorreu em um período entre 2 e 3 
dias, onde cada fêmea liberou entre 100 e 300 ovos. 

Após liberação dos ovos, eles foram contabilizados, divididos em quantidades de 10 
(dez) e direcionado para os aquários. Logo em seguida, receberam diferentes dosagens 
de taninos de Acácia mangium em pó. 
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A utilização dos taninos, foi realizado 5 tratamentos, com 5 repetições cada, sendo o 
tratamento 1 (T1) o controle, ou seja, sem adicionar nenhum produto, o tratamento 2 
(T2) 0,05mg de Tanino de Acácia mangium, o tratamento 3 (T3) 0,10mg de Tanino de 
Acácia mangium, o tratamento 4 (T4) 0,15mg de Tanino de Acácia mangium, o 
tratamento 5 (T2) 0,20mg de Tanino de Acácia mangium 

Após a aplicação, foi realizada contagens durante 5 dias da taxa de eclosão dos ovos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os valores encontrados para a casca de Acácia mangium referente a taninos vegetais 
estão listados na tabela 1, onde observa-se o percentual de teor de sólidos totais (TST), 

índice de Stiasny (IS), e Teor de Taninos Condensados (TTC). 

Os valores obtidos nesta pesquisa, foram similares aos dados percentuais de Ucella 
filho, et al (2017), onde para TST, IS e TTC foram encontrados os respectivos valores 
19,86; 86,67 e 20,41. Gonçalves e Lelis (2001) encontraram um valor de TTC maior 
(27%) ao desta pesquisa, essa diferença pode estar relacionada a época de coleta, sítio 
e idade da planta, visto que, estes fatores influenciam na quantificação do TTC. 

A taxa de eclosão de ovos de Betta splendens Regan em função do uso de diferentes 
concentrações de taninos condensados extraídos da casca de Acácia mangium pode 
ser observado na Figura 1. 

Avaliando a taxa de eclosão dos ovos de Betta splendens Regan, é possível visualizar 
que o uso do tanino de Acacia magium não apresentou resultado benéfico quando 
utilizado em determinadas concentrações (Figura 1). Observa-se que o tratamento 
controle foi o que obteve a maior taxa de eclosão, chegando a taxa de 6,6 ovos 
eclodidos. Na medida que se introduz o tanino de Acacia mangium, os demais 
tratamentos apresentaram resultados inferiores ao T0, no qual o T1 e T2 ficaram 
próximos dos valores de T0 (6 e 5,8), já T3 e T4 apresentaram médias muito abaixo 0,2 
para ambos, o que pode ser um indicativo de toxicidade. 

Silva et. al. (2016) avaliou a influência da salinidade na incubação de ovos de B. 
splendens, pois pode-se afirmar que o sal chega a acelerar a eclosão dos ovos e reduzir 
o estresse pós-eclosão, além de aumentar a sobrevivência das larvas. Testando três 
doses salinas 2%, 4% e 6%, com controle 0%, a pesquisa apresentou resultados que 
corroboram com esta, pois a o tratamento que obteve uma maior taxa de ovos eclodidos 
foi o controle, sem salinidade (54,7%), seguido do 2% (52%), 4% (49,3%) e 6% (37,3%). 

Trabalhos relacionados ao uso de extrato de folha de castanhola na sobrevivência de 
Penaeus monodon (camarão Tigre negro) mostrou que o aumento de sua concentração 
ocasionou uma maior mortalidade, o que levou o autor a concluir toxicidade 
(Ikhwanuddin et. al. 2014). O resultado encontrado nesta pesquisa se comportou 
semelhante reduzindo drasticamente a taxa de eclosão dos ovos, esse fator também 
pode estar relacionado a toxicidade. 

 
Conclusão 
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Portanto, conclui-se que o Tanino vegetal extraído da Acacia mangium não apresentou 
potencial favorável para a eclosão de Betta splendens quando utilizado nas 
concentrações testadas neste trabalho. 
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Tabela 1: Teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos 
condensados (%) presentes na casca da Acácia mangium 
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Figura 1: Taxa de eclosão de ovos de Betta splendens Regan em função de diferentes 
concentrações de taninos de Acácia mangium. 
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TÍTULO: Composição florística de uma Floresta Tropical Sazonalmente Seca no 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

As Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS) distribuem-se, com maior 
frequência, no bioma Cerrado, mas fragmentos também podem ser encontrados na 
Caatinga e em áreas de transição do bioma. As ameaças às FTSS - decorrentes da 
implantação de agricultura, silvicultura e pastagens - que reduzem sua ocorrência, têm 
comprometido a conservação da sua biodiversidade. Nessa perspectiva, estudos se 
fazem necessários para que haja o reconhecimento da biodiversidade nessas áreas de 
vegetação, possibilitando a elaboração de ações conservacionistas. Diante disso, o 
presente estudo teve como objetivo a avaliação da composição florística de um trecho 
de vegetação lenhosa em um remanescente de FTSS, denominado Mata do Olho 
D'água, localizada no município de Macaíba – RN. O estudo contou com 19 expedições 
para coleta das espécies, realizadas em um período de 11 meses. No levantamento 
florístico da Mata do Olho d’Água foram identificadas 104 espécies, agrupadas em 48 
famílias. A Mata do Olho d’Água expõe uma elevada biodiversidade, principalmente, 
pela riqueza de espécies. 
 
Palavras-chave: Caatinga,Mata Atlântica,mata seca 

TITLE: Floristic Composition of a Seasonally Dry Tropical Forest in Northeastern Brazil 

Abstract 

 

Seasonally Dry Tropical Forests (SDTF) are most commonly found in the Cerrado biome, 
but fragments can also be found in the Caatinga and in biome transition areas. The 
threats to SDTF - resulting from the implementation of agriculture, forestry and pastures 
- that reduce its occurrence, have compromised the conservation of its biodiversity. In 
this perspective, studies are necessary to recognize biodiversity in these vegetation 
areas, enabling the elaboration of conservation actions. Therefore, this study aimed to 
evaluate the floristic composition of a stretch of woody vegetation in a remnant of SDTF, 
called Olho D'água Forest, located in Macaíba - RN. The study included 19 expeditions 
to collect the species, carried out over a period of 11 months. In the floristic survey of 
Olho d´Água Forest 104 species were identified, grouped in 48 families. The Olho 
d´Água Forest exhibits a high biodiversity, mainly due to the species richness. 

 
 
Keywords: Caatinga,Mata Atlântica,dry forest 

Introdução 
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1. INTRODUÇÃO 

Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS) distribuem-se, com maior frequência, 
no bioma Cerrado, mas fragmentos também podem ser encontrados na Caatinga e em 
áreas de transição do bioma (PEDRALLI, 1997; SILVA, 2011). Definidas por formações 
vegetacionais que ocorrem em regiões com duas estações climáticas bem definidas, 
uma seca e uma chuvosa, sendo uma vegetação tipicamente decídua (MURPHY & 

LUGO, 1986; BULLOCK et al., 1995). 

As FTSS podem apresentar dossel variando de 10 a 40 metros, área basal entre 17 e 
40 m² ha-1. Quando comparadas às florestas tropicais úmidas, as FTSS apresentam 50 
a 75% da produtividade primária líquida; com ocorrência reduzida de lianas e epífitas; 
por outro lado, a presença de espécies suculentas e espinhosas é comum, 
principalmente, em formações mais secas (MURPHY & LUGO, 1986; JOLY et al., 1999). 

Embora a diversidade biológica nas áreas de FTSS seja notória, nos últimos dois 
séculos, essas florestas passaram por processos de fragmentação acentuado, 
marcados pelo alto índice de perturbação, decorrentes da implantação de agricultura, 
silvicultura e pastagens - por se desenvolverem, frequentemente, em solos férteis 
(JANZEN, 1988). Além disso, as FTSS também ocorrem em regiões com problemas 
sociais, o que resulta na exploração madeireira, como fonte de renda, para produção de 
lenha e carvão vegetal (MARIANO, 2014; PENNINGTON et al., 2000). As ameaças às 
FTSS, que reduzem sua ocorrência, têm comprometido a conservação da sua 
biodiversidade. Nessa perspectiva, estudos se fazem necessários para que haja o 
reconhecimento da biodiversidade nessas áreas de vegetação, possibilitando a 
elaboração de ações conservacionistas. Uma vez que, o acervo de informações sobre 
as florestas tropicais concentra-se, principalmente, nas florestas úmidas, como a 
Amazônia e a Mata Atlântica, e savanas (MURPHY & LUGO, 1986). 

Diante disso, o presente trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a composição 
florística do remanescente de Floresta Estacional Decidual, denominado Mata do Olho 
D'água, localizada no município de Macaíba, Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

Realizado no remanescente florestal, o estudo foi desenvolvido na Mata do Olho d’Água 
(5°53'00.0"S 35°23'00.0"W), localizado no município de Macaíba, situado na 
mesorregião leste do estado do Rio Grande do Norte, apresentando altitude média de 
40 m e cerca de 270 ha. A área onde está localizado o remanescente, encontra-se 
inserida na Reserva Florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias, Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

O fragmento estudado é classificado como Floresta Estacional Decidual de Terras 
Baixas, ou seja, consiste em um ecótono situado entre a Savana-Estépica (Caatinga do 
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Sertão Árido) e a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), 
caracterizada por apresentar mais de 80% dos indivíduos despidos de suas folhas na 

época do ano desfavorável (IBGE, 2012). 

Segundo Cestaro e Soares (2004), o fragmento tem sido explorado há várias décadas, 
principalmente, para a produção de estacas e mourões. Entretanto, o abate é feito de 
modo seletivo, levando em conta o diâmetro e a espécie, possibilitando o rebrote das 
árvores. Além disso, a área é utilizada para o pastejo de gado, sobretudo durante a 
estação seca. Embora a exploração madeireira seja recorrente há vários anos, o estado 
de conservação da Mata do Olho d’Água é razoável, uma vez que apresenta cobertura 
arbórea contínua, sem predominância de uma única espécie e a presença frequente de 

árvores jovens. 

O clima do município, de acordo com Köppen e Geiger, é classificado como Aw, ou seja, 
clima tropical, com inverno seco, apresentando estação chuvosa no verão, a qual ocorre 
de novembro a abril, com média anual de 1.134 mm, distribuídos com maior intensidade 
nos meses de março a julho. A temperatura média anual é de 25,8°C, com máxima de 
27,1°C a mínima de 24,2°C. O tempo aproximado de insolação é de 2.700 horas ano-1, 
com umidade relativa do ar média anual de 76% (CLIMATE-DATA, 2019). Os solos 
predominantes na área foram caracterizados como Argissolo Amarelo Distrófico, o qual 
ocupa as porções mais elevadas do terreno e Neossolo Flúvico Distrófico (CESTARO & 
SOARES, 2004). 

2.2 Coleta dos dados 

A composição florística do remanescente foi amostrada a partir de expedições para 
coleta das espécies, realizadas em um período de 11 meses. Onde foram realizadas 
coletas botânicas de material reprodutivo e vegetativo, para posterior identificação. As 
coletas botânicas foram realizadas em caminhadas aleatórias ao longo das trilhas em 
todo remanescente de vegetação. 

Para a identificação dos indivíduos, quando não foi possível realizar no campo, foram 
coletadas estruturas vegetativas e reprodutivas para consulta à especialistas e literatura 
específica, e comparação com outras coletas depositadas no herbário da UFRN. A 
sinonímia e a grafia dos táxons foram atualizadas de acordo com o índice de espécies 
no banco de dados da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br). Os táxons foram 
classificados em famílias botânicas reconhecidas pelo sistema Angiosperm Phylogeny 
Group III (APG, 2009). 

 

Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um total de 19 expedições, foram identificadas 104 espécies, agrupadas em 48 
famílias (Tabela 1). As famílias com maior riqueza de espécies foram: Fabaceae (12), 
Malvaceae (9), Euphorbiaceae (6), Rubiaceae (5), Acanthaceae (5), Salicaceae (4), 
Capparaceae (3), Commelinaceae (3), Convolvulaceae (3), Lythraceae (3), Myrtaceae 
(3), Orchidaceae (3), Poaceae (3), Solanaceae (3); as quais correspondem a 62,5% das 
espécies que ocorrem na área. 
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Em um levantamento fitossociológico no remanescente florestal em estudo, realizado 
no ano de 2004, os autores Cestaro & Soares registraram a ocorrência de 28 famílias e 
66 espécies, sendo as famílias mais representativas: Fabaceae, Myrtaceae, Salicaceae, 
Rubiaceae, Anarcadiaceae, Bignoniaceae e Cactaceae. No ano de 2017, o autor Costa 
encontrou no remanescente 36 famílias, 49 gêneros e 69 espécies. Sendo as famílias 
mais representativas: Fabaceae, Myrtaceae e Malpighiaceae. Lima et al. (2009), ao 
realizarem o levantamento florístico de uma Floresta Estacional Decidual Montana no 
Ceará, também encontraram 104 espécies, agrupadas em 39 famílias. As famílias com 
maior riqueza de espécies foram: Fabaceae, Euphorbiaceae, Erythroxylaceae, 
Myrtaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae e Rubiaceae. 

A família Fabaceae, que apresentou maior número de espécies neste estudo, foi 
comumente encontrada em diversos levantamentos florísticos e fitossociológicos 
realizados em Florestas Estacionais Deciduais (SILVA & SCARIOT, 2004; 
NASCIMENTO et al., 2004; SALIS et al., 2004; FAGUNDES et al., 2007; SANTOS et 
al., 2007; FELFILI et al., 2007), o que justifica-se por sua vasta distribuição e ocorrência 
no Brasil, sendo considerada a maior família botânica do país, com 3.200 spp. 
catalogadas. 

Analisando a composição florística da Mata do Olho d’Água, foi possível identificar a 
ocorrência de espécies tanto da Caatinga quanto da Mata Atlântica, bem como de áreas 
de transição entre os biomas. 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÕES 

A Mata do Olho d’Água expõe uma elevada biodiversidade, principalmente, pela riqueza 
de espécies. Faz-se necessário, portanto, a realização de outros estudos que visem 
caracterizar a vegetação em função das características de solo e relevo da área. 

Além disso, a existência deste remanescente gerenciado pela Escola Agrícola de 
Jundiaí (EAJ) ressalta a importância de práticas conservacionistas de sua biota, como 
a criação de uma Unidade de Conservação nesta localidade. 
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[Parte 1] Tabela 1: Lista das famílias e espécies, com seu respectivo nome popular, 
amostradas no levantamento florístico da Mata do Olho d’Água, Macaíba-RN. 

 
 

[Parte 2] Tabela 1: Lista das famílias e espécies, com seu respectivo nome popular, 
amostradas no levantamento florístico da Mata do Olho d’Água, Macaíba-RN. 
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TÍTULO: Utilização dos taninos condensados da folha de Terminalia catappa em 

diferentes níveis de concentração sobre a eclosão de alevinos de Beta (Betta 

Splendens) 

Resumo 

 

O peixe beta (Betta splendens) é popularmente conhecido como “peixe de briga”, 
originário do continente asiático e tem vasto interesse comercial por sua beleza. Assim 
como a castanhola (Terminalia catappa), também asiática e usada em arborização 
urbana nacional. A castanhola tem potencial medicinal e é utilizada popularmente na 
aquicultura na criação de peixes beta como forma de evitar aparecimento de fungos nos 
ovos e maior eclosão pela liberação de uma substância de suas folhas que foi 
identificada como o tanino. Com isso o objetivo desse estudo é analisar a eclosão de 
alevinos de beta sob taninos de castanhola. Foram feitos cinco tratamentos com cinco 
repetições cada (T0: 200ml h20; T1: 200ml H20 + 0,05g tanino; T2: 200ml H20 + 0,10g 
tanino; T3: 200ml H20 + 0,15g tanino; T4: 200ml H20 + 0,20g tanino) com 10 ovos em 
cada aquário. Observou-se queda na taxa de eclosão com o aumento da concentração 
de tanino. Concluiu-se que quanto maior a concentração de tanino menor será a eclosão 
de alevinos de beta necessitando de maiores estudos para determinar a quantidade 
ideal a ser utilizada. 

 
 
Palavras-chave: peixe beta. castanhola. amendoeira. substâncias tânicas. 

TITLE: Use of condensed tannins of Terminalia catappa leaf at different concentration 

levels on hatching of beta fingerlings (Betta Splendens) 

Abstract 

 

Beta fish (Betta splendens) is popularly known as “fighting fish”, originating from the 
Asian continent and has wide commercial interest for its beauty. As well as the castanets 
(Terminalia catappa), also Asian and used in national urban afforestation. Castanets 
have medicinal potential and are popularly used in aquaculture to raise beta fish as a 
way to prevent the appearance of fungi in eggs and increased hatching by releasing a 
substance from its leaves that has been identified as tannin. Thus, the objective of this 
study is to analyze the hatching of beta fingerlings under castanets tannins. Five 
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treatments were performed with five repetitions each (T0: 200ml h20; T1: 200ml H20 + 
0.05g tannin; T2: 200ml H20 + 0.10g tannin; T3: 200ml H20 + 0.15g tannin; T4: 200ml 
H20 + 0.20g tannin) with 10 eggs in each aquarium. Hatching rate decreased with 
increasing tannin concentration. It was concluded that the higher the tannin 
concentration the smaller will be the hatching of beta fingerlings requiring further studies 
to determine the ideal amount to be used. 

 
 
Keywords: beta fish. Indian almond. tannic substance. 

Introdução 

O peixe beta, popularmente conhecido como “peixe de briga”, é original do continente 
asiático (Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, etc.), e se destaca por sua beleza, e 
variedade de cores e formas. Segundo Faria et al., (2006) seu habitat natural está nas 
regiões alagadiças com águas estagnadas e pobres em oxigênio, como brejos, 
pântanos e campos de plantação de arroz. 
Saprolegniose (Saprolegnia sp) - é identificada por seu crescimento micelial branco ou 
cinza claro com aspecto semelhante a algodão. Pode estar presente em várias partes e 
nos ovos, e é popularmente conhecida por chumaço de algodão (SIQUEIRA, 2004). Na 
criação de Bettas, a incidência dessa doença é relativamente alta, principalmente no 
período de reprodução. Algumas fêmeas que, durante o acasalamento sofreram algum 
tipo de lesão causada pelo macho podem desenvolver a saprolegniose. Seus ovos 
também podem ser acometidos; como prevenção, alguns criadores utilizam antifúngicos 
na água de reprodução (FARIA et al., 2006). 

A literatura relata a alta taxa de mortalidade de alevinos de Betta, quando ocorre a 
eclosão dos seus ovos que não recebem algum tipo de fungicida. Atualmente, é 
popularmente utilizado folha de castanhola para essa finalidade, porém não existem 
registros sobre o que seria a quantidade e tempo ideal do uso destas folhas. Relatos na 
literatura enfatizam que a substância existente na folha da castanhola, que é 
responsável pela ação antifúngico, é o tanino. Taninos são substâncias fenólicas, 
existentes em todas as partes da planta, e podem representar de 2 a 40% da massa 
seca da casca de várias espécies florestais. 

A Terminalia catappa Linn. é uma combretácea (família das amêndoas tropicais), que 
ocorre naturalmente em toda a Ásia, além de ser de grande porte, podendo alcançar até 
30m de altura, possui tronco largo e grosso, suas folhas são relativamente grandes que 
medem de 8 a 30 cm de comprimento, tem formato de lâminas e pontas arredondadas 
e ficam vermelhas antes de cair (WHISTLER, 1992). 

Esta espécie foi introduzida no Brasil como árvore ornamental pelos europeus, que a 
trouxeram durante o período de colonização (TEIXEIRA 2010). Adaptou-se rapidamente 
aos variados climas e diferentes solos do nosso país (THOMSON et al., 2006; LADELE 
et al., 2016) e se espalhou rapidamente, tornando-se conhecida popularmente por vários 
nomes, como por exemplo: castanheira, castanha da Índia, castanhola, sete copas, 
chapéu de sol entre outros. 

No Sudeste Asiático, folhas e cascas de castanhola são amplamente utilizadas na 
medicina popular, o chá das folhas é usado para tratar a indigestão, bronquite e até 
tuberculose, já as folhas trituradas misturadas com óleo ou creme de coco são usadas 
para aliviar a dor muscular de fraturas e entorses (WHISTLER, 1992). A composição 
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química desta planta consiste em taninos, flavonóides e fitosteróis (AHMED et al., 2005). 
O tanino, um composto polifenólico comumente encontrado na maioria das ervas, têm 
propriedades antibacteriana (CHUNG et al., 1998). 
Na aquicultura, o extrato das folhas de castanhola costuma ser usado como substância 
cicatrizante, especialmente para o peixe Beta (Betta Splendens) lesionado depois de 
combate (CHANSUE et al., 2008). Chansue et al., (2004) relataram que com a 
exposição dos peixes ao extrato das folhas ocorreu um aumento na espessura da 
camada de queratina nos peixes Beta. Já Santos et al. analisaram que o extrato das 
folhas não interferiu no desenvolvimento da espécie de peixes em questão, mas sim em 
seu comportamento deixando-os visivelmente mais calmos. Com isso é possível 
perceber que as folhas apresentam grande potencial alternativo ao uso de substâncias 
químicas e antibióticos. 

Muito se fala em regeneração de ferimentos, melhor qualidade de água, e maior 
exuberância dos exemplares de Beta, no entanto ainda não é amplamente estudado o 
uso do tanino de Terminalia catappa na reprodução. Com isso o objetivo desse estudo 
é analisar a eclosão de alevinos de Beta sob taninos de castanhola. 

  

 

Metodologia 

 
Seleção do material de estudo 

Foi realizada a coleta das folhas de cinco indivíduos da espécie Terminalia catappa 
(castanhola), que são facilmente encontradas na arborização urbana no município de 
Macaíba-RN. As árvores estudadas foram selecionadas em função do vigor, sendo 

escolhidas aquelas com ausência de ataque de pragas e doenças. 

Coleta das folhas 

As folhas foram retiradas em toda a copa das árvores cada planta, a fim de representar 
toda a árvore. O material foi condicionado em sacos plásticos para evitar a perda de 
umidade, em seguida, levado ao laboratório, pesada, postas para secar e novamente 
pesadas. Para a determinação da quantidade de taninos, foi tomada uma amostra 
representativa de cada árvore. Para a extração dos taninos, as folhas foram secas ao 
ar e moídas com auxílio de um liquidificador. O material, então, foi amostrado para a 
determinação da umidade, a fim de permitir os cálculos (b.s.) da quantidade de taninos 
presentes em cada amostra. 

Do material seco ao ar, foram tomadas duas amostras de cada árvore, totalizando 10 
amostras. A folha na forma de serragem foi classificada com auxílio de peneiras e 
utilizada aquela que passar pela peneira de 16 mesh (1,00 mm) e ficar retida na de 60 
mesh (0,25 mm). A serragem foi homogeneizada, e o teor de umidade determinado, 
para permitir os cálculos, em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. 

Extração em grande quantidade 

Nas extrações, para cada 2 kg de folhas, foram adicionados 10 litros de água (relação 
5:1). As amostras foram submetidas à fervura, em autoclave, com capacidade de 48 
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litros, dentro de um recipiente cilíndrico, confeccionado em aço inox, com capacidade 
de, aproximadamente, 30 litros, durante duas horas. 

Cada amostra de folha foi submetida a duas extrações, a fim de se retirar à máxima 
quantidade de taninos presentes. Assim, a relação final folha:solução foi de 1:10. Após 
cada extração, o material foi coado em coador, confeccionado em tecido grosso e em 
peneira confeccionada com tecido de “silk screen” e em peneira de 150 “mesh”, para a 
retenção de partículas finas. O extrato obtido foi homogeneizado e transportado para 
bandejas de alumínio, sendo posto para evaporar ao ar até atingir ± 50% de sólidos e 
conduzido a uma estufa de ventilação forçada, mantida a 70 ± 3 ºC, até a completa 
evaporação da umidade. O material anidro foi moído e peneirado em peneira de 60 

“mesh” para posteriores testes nos aquários. 

Essa operação foi executada no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais 
(LTPF) da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias EAJ/UFRN. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, duas amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. 

Após cada extração, o material foi passado em um tecido de flanela, para a retenção de 
partículas de serragem. O extrato obtido foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro 
sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado para 250 mL pela evaporação 
da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração duas alíquotas de 
50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas para a 
determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi evaporada em estufa a 
103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação da porcentagem de teor de sólidos totais 
(TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) 

Mi 

Em que: TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

Para a determinação do TTC presente em cada amostra, foi empregado o método de 
Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, aos 50 mL do extrato bruto 
foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL de ácido clorídrico 
concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 minutos. Nestas 
condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser separados por 
filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em funil de Büchner 
de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no filtro foi seco em 
estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de Stiasny (Equação 
2). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 353 

 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o TST e o TTC obtido de cada 
amostra. 

Eclosão e sobrevivência de alevinos 

Casais de betas foram postos para reprodução que ocorreu em 2 ou 3 dias, onde cada 
fêmea liberou mais ou menos 100 a 300 ovos. Após eclosão, os peixes foram 
contabilizados, divididos em quantidades de 10 (dez) e direcionados para os aquários. 
Logo em seguida, receberam diferentes dosagens de taninos em pó. 
Para a utilização de taninos, foram realizados 5 tratamentos para cada espécie testada, 
com 5 repetições cada, sendo o T0 o controle, ou seja, sem adicionar nenhum produto. 
E os demais tratamentos foram conduzidos nas seguintes dosagens: 0,05g; 0,10g; 
0,15g e 0,20g. Após a aplicação, foram realizadas contagens constantes (todos os dias 
durante uma semana ao mesmo horário) de alevinos vivos. Todos os peixes receberam 

a mesma alimentação. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Os valores médios do teor de sólidos totais (TST), do índice de Stiasny (I) e do teor de 
taninos condensados (TTC) das folhas da espécie estudada encontram-se na Tabela 2. 
Esses valores se diferenciam dos encontrados por Santana et al. (2009) para a mesma 
espécie e material analisado. Estes foram 15,58%, 11,50% e 1,80% respectivamente 
para TST, I e TTC. Essa diferença pode ser por diversas razões como idade da planta, 

clima, sítio, podas, ataques de patógenos, etc. 

A contagem de eclosões se deu durante uma semana, tempo para que a contagem 
estagnasse e não houvesse mais alterações. Pode-se perceber que apenas o T0 obteve 
valores de eclosões maiores que 50%, como indicado na Tabela 3. Já os demais 
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tratamentos que continham tanino em sua composição apresentaram valores baixos e 
decrescentes ao decorrer do aumento da concentração, como demonstrado na Figura 

1. 

Essa diminuição da eclosão com o aumento das proporções de tanino pode ser 
correlacionada com análises feitas por Ikhwanuddin et al. (2014). Eles encontraram 
elevado aumento da toxicidade da água com extrato da folha de castanhola o que elevou 
a mortalidade de larvas de Penaeus monodon. Na solução 10.0 mg mL-1 do extrato em 
água foi observado uma mortalidade de 100% das larvas estudadas. Esses dados 
podem ser um indicativo de que o aumento das quantidades de tanino da mesma 
espécie aumente também a toxicidade, pois houve a queda da taxa de eclosão. 

 
Conclusão 

 

Quanto maior a concentração de tanino de Terminalia catappa aplicada menor será a 
taxa de eclosão de Betta Splendens, sendo necessário estudos mais aprofundados para 

confirmação de sua toxicidade e quantidade ideal a ser utilizada. 
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Tabela 1, 2 e 3 e Figura 1 
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TÍTULO: Características morfológicas do sorgo irrigado com água salina e submetido a 

diferentes doses de gesso e esterco bovino. 

Resumo 

 

O objetivo do trabalho é avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de esterco 
bovino e gesso agrícola no crescimento vegetativo do sorgo irrigado com água salina. 
O experimento foi montado em casa de vegetação na Escola Agrícola de Jundiaí – 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. O nível de salinidade utilizado 
foi de 2,5 ds m-1. O delineamento foi o inteiramente causalizado com quatro repetições 
no esquema fatorial 4x4, totalizando 16 tratamentos. Quatro doses de esterco bovino, 
0, 10, 20 e 30 t ha-1, e quatro doses de gesso, 0, 10, 20 e 30 t ha-1. As variaveis 
analisada foram massa seca das folhas, massa seca do colmo, altura das plantas e 
diâmetro do colmo. Foi observado que o sorgo apresentou potencial em ganho de 
biomassa mesmo em condições de estresse salino ao qual foi exposto via água de 
irrigação. 

 
 

Palavras-chave: Sais, biomassa, sorghum, crescimento 

TITLE: Morphological characteristics of sorghum irrigated with saline water and 

submitted to different doses of plaster and cattle manure. 

Abstract 

 

The objective of this work is to evaluate the effect of the application of different doses of 
cattle manure and agricultural plaster on the vegetative growth of sorghum irrigated with 
saline water. The experiment was set up in a greenhouse at the Jundiaí Agricultural 
School - Specialized Academic Unit in Agrarian Sciences. The salinity level used was 
2.5 ds m-1. The design was completely causal with four replications in the 4x4 factorial 
scheme, totaling 16 treatments. Four doses of cattle manure, 0, 10, 20 and 30 t ha-1, 
and four doses of plaster, 0, 10, 20 and 30 t ha-1. The variables analyzed were leaf dry 
mass, stem dry mass, plant height and stem diameter. It was observed that sorghum 
presented potential in biomass gain even under saline stress conditions to which it was 
exposed via irrigation water. 

 
 
Keywords: Salts, biomass, sorghum, growth 

Introdução 
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A agricultura em várias partes do mundo enfrenta o problema da falta de recursos 
hídricos adequados, forçando muitos agricultores a utilizarem água com qualidade 
inferior (concentração de sais relativamente alta) para a irrigação das culturas, sendo 
necessário à avaliação da qualidade e o manejo rigoroso para sua utilização 
(MONTENEGRO; MONTENEGRO, 2012). O surgimento da salinidade e/ou sodicidade 
nos solos agricultáveis constitui um problema que gera grande preocupação aos 
produtores de regiões áridas e semiáridas do Brasil e do mundo, tendo em vista que, o 
excesso de sais no solo exerce efeitos adversos tanto em plantas, incluindo distúrbios 
osmóticos, que dificulta a absorção de água pelas raízes, toxicidade por íons e 
desequilíbrio nutritivo, quanto nos solos, tornando-os impermeáveis e de difícil manejo 
(SÁ et al., 2015). Várias estratégias são utilizadas em diferentes condições de cultivo, e 
podem aumentar a produtividade e o aproveitamento da terra tanto sob condições 
salinas quanto sob condições não salinas. Dentre essas estratégias, destacamos: 
aplicação de matéria orgânica, aplicação de biofertilizantes líquidos (bovino e de 
caranguejo), uso de melhoradores químicos (adubos e corretivos), micorrização, 
aplicação foliar de substâncias orgânicas e inorgânicas, rotação de culturas, aumento 
da densidade de plantio, sistema de consórcio, dentre outras (LACERDA et al, 2016). O 
uso de corretivos como o gesso agrícola é bastante difundido, visto que a aplicação de 
gesso revelou ser eficaz na lixiviação de sais e sódio solúvel de solo salino-sódico, 
podendo ser recomendada, como fonte de cálcio, para a recuperação da sodicidade 
(SANTOS et al., 2014). A matéria orgânica do solo desempenha um papel importante 
na sustentabilidade agrícola, influenciando os atributos físicos, químicos e biológicos do 
solo, com reflexo na estabilidade da produtividade dos agroecossistemas (COSTA et 
al., 2013), destacando-se a estimulação da microbiota do solo, condicionamento físico 
do solo, efeito tampão biológico e químico, controle térmico e melhor retenção de água 
(BOULAL et al., 2011). O esterco bovino destaca-se por ser de fácil obtenção para o 
pequeno agricultor e um preço relativamente baixo em relação a outros compostos 
orgânicos. No entanto, alguns autores (CAVALCANTE et al., 2010; SOUSA et al., 2018) 
encontraram que a o uso de esterco bovino em condições de salinidade aumentaram a 
condutividade elétrica do solo podendo ocasionar assim um passivo ambiental quando 
utilizado.Com o intuito de fazer a recuperação dos solos em condições de 
salinidade/sodicidade, o gesso tem sido a fonte de cálcio mais utilizada para 
recuperação da sodicidade dos solos, por apresentar menor custo, fácil manuseio e 
maior disponibilidade no mercado (ARAÚJO et al., 2011), entretanto são escassos os 
trabalhos que verifiquem a eficiência do gesso como forma de prevenir o aumento da 
salinidade do solo com o uso da água de má qualidade para a irrigação.O sorgo tem 
potencial para se desenvolver e se expandir em regiões que apresentam risco de 
ocorrência de deficiência hídrica, distribuição irregular de chuvas e altas temperaturas, 
condições que caracterizam o semiárido, que ocupa 49% da região Nordeste do Brasil, 
com uma precipitação pluviométrica de 300 a 700 mm, de distribuição irregular, 
ocorrendo em um período de três a cinco meses, seguido de sete a nove meses de seca 
prolongada (SANTOS et al., 2007). A utilização de gesso agrícola pode ser uma 
alternativa utilizada para fazer a diminuição da condutividade elétrica do solo quando 
usamos o esterco bovino para fertilização do sorgo e irriga-se com águas de qualidade 
duvidosa, condição que muitas vezes é cotidiana para os agricultores do Rio Grande do 
Norte, devido aos fatores edafoclimáticos reinantes no semiárido Nordestino, garantindo 
assim, uma produtividade satisfatória desta importante cultura. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de esterco bovino e gesso 
agrícola 
 
Metodologia 
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O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, localizada no município de Macaíba – RN, em casa de vegetação. 
Foram realizadas medições de altura das plantas, utilizando-se de uma trena, medindo-
se da superfície do solo até a inserção da folha mais nova; e, diâmetro do colmo + 
bainhas com um paquímetro digital Insize, a uma altura de 10 cm a partir da superfície 
do solo, em intervalos de dez dias após a semeadura. 
Aos sessenta dias após a semeadura, fez-se a coleta do experimento, sendo avaliadas 
quatro doses de esterco bovino, 0, 10, 20 e 30 t ha-1, e quatro doses de gesso, 0, 10, 
20 e 30 t ha-1 e as plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra foram irrigadas com água 
salina com CEa = 2,5 dS m-1. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
causalizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 16 
tratamentos. 

Para a instalação do experimento, foram colocados em tubos de PVC de 100 mm de 
diâmetro, com altura de 50 cm, uma quantidade de solo arenoso simulando uma coluna 
de solo (Tabela 1), sendo perfurados na face inferior. Antes, porém, foi inserida uma 
camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi realizada 
colocando-se dez sementes de sorgo em cada tubo de PVC . 

Para o preparo da solução salina, foram utilizados os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e 
MgCl2.6H2O dissolvidos em água de açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à 
relação entre a condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) e sua concentração 
(mmolc L-1 = CE x 10), extraída de Rhoades et al., (1992). Na Tabela 2, observa-se a 

composição química da água utilizadas para a irrigação no experimento. 

Utilizou-se como fonte de matéria orgânica, o esterco bovino curtido (Tabela 3) na forma 
sólida. 

As medições de altura da planta foram realizadas, utilizando-se de uma trena, medindo-
se da superfície do solo até a inserção da folha mais nova; e, diâmetro do colmo + 
bainhas com um paquímetro digital Insize, a uma altura de 10 cm a partir da superfície 
do solo, em intervalos de dez dias após a semeadura. 

O material coletado (colmos + bainhas e limbos), após pesagem foi acondicionado em 
sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 ºC, por um período de 
sete dias, quando se constatou o peso constante das amostras, para obtenção da 
matéria seca do material. 

Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05 (comparação dos compostos orgânicos) 
utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

  

 

Resultados e Discussões 

 

Observando o comportamento expresso na figura1, que indica um crescimento de forma 
linear no rendimento de matéria seca foliar podendo estar fortemente ligado aos 
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incrementos nas doses de esterco bovino por tratamento utilizado, objetivando maiores 
respostas na dosagem de 30 t ha-1. 

Na figura 2, a matéria seca do colmo segue a linha de tendência em forma de 
crescimento linear, sendo seu incremento influenciado pela dosagem de esterco bovino 
utilizada em cada respectivo tratamento, com maior resposta em rendimento na dose 
de 30 t ha-1 de esterco bovino. 

A figura 3, expressa um incremento superior a 53% na altura das plantas conforme 
aumenta a dose de esterco bovino, possibilitando um aumento nas alturas das plantas 
comparando o tratamento que recebeu a maior dosagem com a testemunha. 

Na figura 4, observa-se um aumento de 42% no diâmetro do colmo no tratamento que 
recebeu a maior dose de esterco bovino em comparação com a testemunha, sendo 
destacada a evidencia de aumento do diâmetro do colmo com o aumento na dose de 
esterco bovino. 

Assim como Sousa et al(2018) constatou em experimento as varáveis analisada 

obtiveram respostas crescentes com a presença do esterco bovino. 

A figura 5, indica uma estabilização na condutividade elétrica(CE) do solo, podendo ser 
observado que não há uma grande variação na CE do solo, mesmo quando elevado a 
dose de esterco bovino. 

De acordo com Santos et al (2014), tais resultados são possíveis graças a eficacia do 
gesso na lixiviação dos sais presentes no substrato, das camadas superficiais para as 
camadas mais profundas. 

 

Conclusão 

 

O sorgo respondeu de forma positiva as dosescrescentes de esterco as quais foi 
submetido, mostrando potencial em ganho de biomassa mesmo em condições de 
estresse salino. 

Houve aumento de matéria seca tanto no limbo foliar como no colmo, decorrente do 

aumento na dose de esterco bovino. 

O gesso atuou facilitando a lixiviação dos sais presentes no solo, limitando o aumentona 
CE do solo. 
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Grafico 1: Massa seca do colmo do sorgo irrigado com água salina em função de doses 
de esterco bovino. 

 
 

Grafico 2: Massa seca dos limbos foliares de sorgo irrigado com água salina em função 
de doses de esterco bovino. 

 
 

Grafico 3: Altura do sorgo irrigado com água salina em função de doses de esterco 
bovino. 

 
 

Grafico 4: Diâmetro do colmo do sorgo irrigado com água salina em função de doses de 
esterco bovino. 

 
 

Grafico 5: Condutividade elétrica do solo cultivado com sorgo irrigado com água salina 
em função de doses de gesso agrícola e esterco bovino. 

 
 

Tabela 1. Análises químicas e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

 
 

Tabela 2. Composição química das águas de irrigação usadas no experimento. 

 
 

Tabela 3– Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 
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TÍTULO: Pirólise rápida catalítica Py-CG/MS da casca da mandioca (Manihot esculenta, 

Crantz) 

Resumo 

Com uma elevada produção agrícola o Brasil está entre os maiores produtores de 
alimento no mundo. Entretanto a produção e beneficiamento das culturas geram 
quantidades consideráveis de resíduos que por vezes são descartados em locais 
inadequados, causando problemas ambientais e sociais. Atualmente alguns resíduos 
são utilizados para ração animal, porém nem todo montante tem esse destino. Dentre 
esses está a mandioca, que tem entre seus resíduos a casca (CM), a qual representa 
cerca de 77,9 kg/t de mandioca beneficiada. Com isso, o trabalho estuda a viabilidade 
desse material como fonte energética. A tecnologia de conversão utilizada foi a pirólise 
analítica que obteve como resultados compostos de cadeia curta (C1-C4), furanos e 
hidrocarbonetos, além dessas, também foram feitas análises para determinar 
concentrações de amido e açucares totais. Em trabalhos anteriores foram realizados 
experimentos como teor de cinzas, voláteis, poder calorífico dentre outras, para 
caracterização do material. Possíveis aplicações para os resultados encontrados estão 
na produção de borracha, e em processos de impressão é utilizado como elemento de 
gravação. 
 
Palavras-chave: Biomassa, Pirólise, resíduos agrícolas. 

TITLE: Catalytic rapid pyrolysis of regional agricultural waste 

Abstract 

The high agricultural production in Brazil makes it one of the largest food producers in 
the world. However, crop production and processing generates considerable amounts of 
waste that is sometimes disposed of in inappropriate places causing environmental and 
social problems. Currently, some of the waste is used for animal feed, but not every 
amount has this destination. Cassava is one of the crops that generate plenty of waste, 
and the peel (CP) is one of them. The CP represents about 77.9 kg / t of processed 
cassava. Thus, the work studies the viability of this material as an energy source. The 
conversion technology used was the analytical pyrolysis that resulted in short chain 
compounds (C1-C4), furans and hydrocarbons. In addition, analysis were also 
performed to determine starch and total sugar concentrations. In previous works the ash 
content, volatiles content, calorific value, and others experiments were done to 
characterize the material. Possible applications for the results found are in rubber 
production, and in printing processes. 
 
Keywords: Biomass, Pyrolysis, Agricultural Residues. 

Introdução 

O Brasil é um país com alta produção agrícola, onde a área destinada ao cultivo de 
culturas agrícolas cresceu 2,1% para 77,645.812 ha. Segundo prognósticos realizados, 
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a produção agrícola (de cereais, leguminosas e oleaginosas) em 2019 crescerá 3,1% 
quando comparado a safra de 2018 (IBGE, 2019). Esse crescimento representa uma 
maior geração de resíduos, desde a colheita ao consumo dos produtos. Mesmo parte 
desses resíduos sendo destinados à ração animal, grande parte ainda permanece sem 
destinação adequada. Dentre as cultivares brasileiras está a mandioca (Manihot 
esculenta Crantz), o país foi classificado como 4º maior produtor, ficando atrás apenas 
a Nigéria, Tailândia e Indonésia, (PEIXOTO, 2018). Segundo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) a produção de mandioca em 2018 foi de 19,392.827 
toneladas(t) e em julho de 2019 já contabilizava 20,128.570 t. A raiz é rica em 
carboidratos e muito utilizada na culinária do Brasil, principalmente no norte e nordeste, 
nessas regiões há diversas casas de farinha que são detentoras de uma produção 
artesanal , quando comparado as regiões sul e sudeste que produzem em escala 
industrial, (PEIXOTO, 2018). No beneficiamento da mandioca são gerados diversos 
resíduos, como a casca, manipueira e cinzas. Cereda, (1999) apud Souza et al., (2015), 
disse que dos resíduos a casca é o que apresenta maior percentual, em torno de 15 a 
20% de massa úmida. Segundo Araújo et al. (2014), a cada tonelada de mandioca 
beneficiada em uma casa de farinha é gerado 77,9 kg de casca com cepas, ou seja, 
quando esses dados são analisados com a quantidade produzida anualmente, isso 
resultaria em mais de 1,5 bilhões de kg de cascas, o que é um montante considerável. 
Por sua vez o destino desses resíduos, normalmente é feito de forma irregular, criando 
amontoados próximos a locais onde ocorre o beneficiamento ou em terrenos próximos, 
entretanto por ser rico em matéria orgânica e ainda ter o agravante de conter cianeto, a 
decomposição torna-se tóxica ao meio ambiente podendo poluir ar, solo e águas 
subterrâneas e superficiais, (SILVA, 2017). Diante dessa situação e da necessidade de 
inserção de novas fontes energéticas, a fim de diminuir o uso de combustíveis fósseis 
que são grandes poluidores do meio, a biomassa apresenta-se como uma fonte 
alternativa de energia. Em 2015 a energia elétrica gerada por biomassa no Brasil 
representava 7%, (GOLDEMBERG, 2017). Essa participação vem crescendo com o 
passar dos anos, em 2017 esse percentual já era de 8,8% e de acordo com o Plano da 
Operação Energética 2018-2022, esse valor dever crescer mais 1,5%. Uma alternativa 
para a produção energética através da biomassa é utilizando pirólise, que é quando a 
biomassa é submetida a uma temperatura que pode variar de 500º a 1000°C, por um 
espaço curto de tempo e em um ambiente isento de oxigênio, onde é possível obter 
como resultado a parte gasosa (CO, CH4, H2, etc.), líquida (bio óleo) e sólida (carvão 
vegetal), podendo variar com o material e equipamentos utilizados (BRAGA, 2012). 
Essa tecnologia de conversão vem tornando-se atrativa, visto que além do 
aproveitamento energético tornando a matriz mais sustentável, ainda é possível dar uma 
destino adequado aos resíduos, diminuindo os passivos ambientais causados por seus 
poluentes no meio ambiente. 
 
Metodologia 

 
Na caracterização inicial da casca de mandioca (CM) as análises realizadas foram, teor 
de voláteis, poder calorífico, umidade, cinzas e densidade aparente, seguindo as 
normas ASTM E872-82, ASTM E711-87, ASTM E871-82, ASTM E1755-01, ASTM- 
E8373-82, respectivamente. Além dessas também foram realizados outros estudos, 
como, o percentual de Carbono, Hidrogênio e Oxigênio, que foram obtidos através de 
estimativa, seguindo o método descrito em Parikh, 2007. Já a quantidade de celulose e 
hemicelulose foi obtida através de análises usando detergente ácido (FDA) e detergente 
neutro (FDN). O percentual de lignina foi determinado pelo método de Klason. Amido e 
Açucares Solúveis Para determinar o teor de amido da biomassa (RCM), foi utilizado 
um protocolo baseado nos trabalhos de Morris (1948), Mccready et. al.(1970) Yemm et 
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.al. (1954). Antes de efetuar a extração de amido, é necessário extrair os açucares 
solúveis totais, visto que o procedimento para determinar o teor de amido é feita a partir 
de um “substrato”, resultante da extração de açucares solúveis. Na primeira etapa, 
pesou-se a biomassa, em seguida, foi posta em um tubo de ensaio e foi adicionado 
álcool etílico a 80%, formando uma solução. O tuboé levado para banho - maria gerando 
um sobrenadante, que por sua vez, é retirado e posto em um tubo falco. O resíduo da 
biomassa que ficou decantada no tubo é a amostra utilizada na análise do amido. Para 
extração do amido é preciso macerar e em seguida adicionar ácido perclórico, o 
sobrenadante resultante é o material utilizado como amostra para os seguintes 
procedimentos. O próximo é utilizar o liquido resultante da maceração e adicionar a 
solução de antrona que é responsável pela coloração que será lida pelo 
espectofotometro. O passo final foi a comparação dos valores obtidos com a curva 
padrão de glicose. Pirólise analítica (Pi-CG/EM) da CM A pirólise rápida foi realizada 
para as biomassas secas a 100°C, utilizando um micropirolisador Py-5200 HP-R da CDS 
Analytical, a 500 °C, com taxa de aquecimento de 10,0°C.ms-1, utilizando cerca de 2 
mg de biomassa. Os vapores de pirólise serão arrastados por um fluxo de 50 mL min-1 
de N2 (99,999%) para um trap de Tenax onde serão dessorvidos a 300°C, em seguida 
transferidos para o cromatógrafo a gás 3800 VARIAN para análise dos produtos. As 
análises de pirólise acoplada à cromatografia gasosa serão realizadas de acordo com a 
metodologia descrita em Braga et. al. (2016). A identificação dos picos cromatográficos 
obtidos como resultado da pirólise, foi realizada utilizando o espectro de massa da 
biblioteca NIST, considerado identificado a uma similaridade superior a 85%. Uma 
estimativa semiquantitativa do rendimento dos compostos identificados foi calculada 
dividindo a área do pico desejado pela massa da biomassa pirolisada (Área/mg de 
biomassa). 
 

Resultados e Discussões 

 
A casca de mandioca apresentou um poder calorífico (15,7MJ/Kg) e densidade aparente 
(376,58 Kg/m3) moderados (Tabela 1), quando comparados aos valores encontrados 
para biomassas por Silva, (2019) e Costa, (2017). Mostrou um alto teor de voláteis, o 
que segundo Barbosa, (2017) é fundamental para o rendimento do produto líquido da 
pirólise (bio óleo) e/ou incremento de produtos químicos. O baixo teor de cinzas e 
carbono fixo, são características que favorecem a biomassa como matéria prima para 
processos de conversão energética, visto que nessas condições haverá uma maior 
liberação de gases na pirólise. A umidade contida na biomassa foi menor que 10%, valor 
que a literatura aponta como ideal para um melhor resultado no processamento, visto 
que o sistema necessitará de menos energia para evaporar a água. O teor de açucares 
e amido encontrados estão abaixo do esperado. De acordo com Souto, (2011) a casca 
de mandioca apresentou cerca de 60% de amido, entretanto seguindo a metodologia 
citada obtivemos um resultado bem inferior a esse. Com isso, serão realizadas novos 
estudos na busca de adaptação do método utilizado ou encontramos uma forma que 
melhor se adeque a biomassa estudada. Cinzas Na caracterização foi realizado o EDX 
das cinzas, que identifica a concentração dos elementos que a compõe, onde os 
encontrados em maiores proporções foram óxido de potássio (K2O), óxido de cálcio 
(CaO) e óxido de silício (SiO2), e o restante eram elementos traços. Normalmente 
culturas agrícolas tendem a possuir um teor de cinzas mais elevado devido ao processo 
de adubação. Os elementos contidos nas cinzas podem variar de acordo com fatores 
inerente ao solo, como o tipo e nutrientes disponíveis, e com aspectos externos, como 
clima, modo de plantação, diversidade de adubos e fertilizantes empregados na lavoura 
(SILVA, 2019 apud. SAIDUR et al., 2011). Entretanto, a casca de mandioca apresentou 
baixo teor de cinza, o que indica uma baixa concentração de minerais, o que pode 
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favorecer o processo de pirólise (COSTA, 2017). Pirólise A análise da pirólise da CM 
resultou na identificação de aproximadamente 27 compostos, a maioria são compostos 
oxigenados de cadeia curta (C1-C4), seguido por furanos e hidrocarbonetos, com 
percentuais de 51,2%, 17,9% e 13,7% respectivamente. Em quantidades menos 
significantes estão os fenóis, cetonas e ácidos orgânicos (Figura 1). A maior parte dos 
compostos obtidos no resultado da pirólise foram os de cadeias curtas C1-C4, onde 
esse elevado teor pode ser explicado pela quebra de moléculas maiores, (CALIXTO, 
2016), dentre elas, a da hemicelulose, do amido e em reações como a desmetoxilação 
da lignina. Esses compostos de cadeia curta normalmente são compostos por ácidos 
orgânicos como ácido acético e propiônico, (CAMARGO, 2001) Outra classe orgânica 
com alta representatividade na pirólise da biomassa foi o furano, que normalmente 
deriva da quebra da hemicelulose, visto que comumente sua composição é de pentoses 
e hexoses, as quais possuem temperatura de ruptura relativamente baixa, em torno de 
100-250 °C (BARBOSA, 2017). Além disso, a pirólise de materiais rico em amido 
possuem um teor de furano consideravelmente alto, (XIAOYU, 2018), e como a 
biomassa em estudo é a casca de mandioca, ela contém composição rica em amido. 
Logo, é possível que parte dessa concentração de furano seja devido ao teor de amido 
contido no material. Entretanto, por ser uma casca, a CM também contém em sua 
composição, hemicelulose, celulose e lignina e ainda existe a possibilidade da amostra 
conter resquícios do solo, já que a mandioca é cultiva submersa na terra. De acordo 
com dados apresentados por Costa, (2017) e Silva, (2019), na prólise de biomassa é 
comum uma elevada geração de compostos fenólicos, derivados da degradação da 
lignina, durante o processo de queima. O resultado obtido na análise da CM é coerente 
com o apresentado pelos autores supracitados, visto que os fenóis representam um 
pequeno percentual dos compostos obtidos no experimento, pois o teor de lignina 
presente na amostra é menor que 6%, onde biomassas que apresentam o fenol como 
um dos principais elementos pode ter esse percentual maior que 20%. Outro grupo 
identificado em menor proporção foi a cetona, a qual pode ter aparecido em detrimento 
da quebra da celulose, que durante o processo transforma-se em levoglucosano, 
posteriormente se transformando em glicose e por último em moléculas menores, como 
cetonas e aldeídos, as quais são bastante reativas, (COSTA, 2017 e SILVA, 2019 ). 
Dentre os gases obtidos na pirólise, os compostos de cadeia curta (C1-C4), 
hidrocarbonetos e furanos foram os que se destacaram representando 83% do total. Há 
uma possibilidade relevante que os compostos de cadeia curta sejam ácidos orgânicos, 
como o ácido acético, que segundo Camargo et al,. (2001), é o mais comum na 
decomposição de matéria orgânica, principalmente nas que contêm celulose. Calixto 
(2016) mostrou que uma aplicação desse ácido é a utilização em impressões e no 
preparo de metal acetatos, além disso, também pode ser utilizado na síntese de 
perfumes e corantes. Estudos como o de Trovatti et al,. (2017) apontam que o furano 
está sendo testado em pesquisas desenvolvidas na produção de borracha, com intuito 
de facilitar seu processo de decomposição e por conseguinte, tornar viável a reciclagem, 
o que amenizará problemas ambientais como o acúmulo de pneus, visto a vasta 
extensão de uso e a dificuldade atual de descarte ou reaproveitamento. Outra possível 
aplicação é o desenvolvimento de protetores de alumínio através da resina de furano, 
com intuito de substituir a tradicional proteção à base de fenólicos, que são mais 
agressoras ao meio ambiente (ASARO et al., 2019 ; RIVERO et al., 2014 ). 
 

Conclusão 

 
 A biomassa estudada é resíduo amiláceo, apresentando como produtos da pirólise 
compostos de cadeia curta (C1-C4) (51,2%), furanos (17,9%), hidrocarbonetos (13,7%). 
Dentre as aplicações encontradas para estes produtos na indústria, tem-se o potencial 
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para para confecção de metal acetato, protetores para alumínio, nos processos de 
impressão e no desenvolvimento de borracha. Além de contribuir com produtos de fonte 
renovável para a indústria, a utilização da CM como fonte energética garante um destino 
adequado para os resíduos do beneficiamento da mandioca, mitigando os diversos 
passivos ambientais causados pela destinação irregular, contribuindo para um solo, ar 
e água de melhor qualidade. 
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TÍTULO: Consumo de nutrientes e desempenho de caprinos inteiros ou castrados 

recebendo palma forrageira associada à bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim 

elefante em confinamento. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o desempenho e consumo dos nutrientes por cabritos castrados e 
não castrados mantidos em confinamento. Foram utilizados 24 animais (12 castrados e 
12 não castrados), com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados durante 70 dias 
com dietas 60:40 (volumoso : concentrado) contendo palma forrageira e bagaço de 
cana-de-açúcar (BCA) ou feno de capim-elefante (FCE) como fonte de volumoso, as 
dietas foram formuladas para possuírem quantidades semelhantes de fibra em 
detergente neutro (FDN). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas fontes de fibra 
e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. Os volumosos utilizados não 
influenciaram os consumos de matéria seca (CMS), de proteína bruta (CPB), de fibra 
em detergente neutro (CFDN) e consumo de carboidrato não-fibrosos (CCNF), assim 
como para as condições sexuais. Houve interação entre a condição sexual e o volumoso 
para o consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT), com maiores resultados para os 
animais não castrados que consumiram o FCE (471 g/dia). Para o peso final (PF), o 
ganho médio diário (GMD), ganho total (GT) e a conversão alimentar (CA) não foram 
influenciados pelas fontes de fibra, quanto pela condição sexual. Os diferentes 
volumosos e as condições sexuais não alteram o CMS e desempenho, podendo-se ser 
utilizados na alimentação de caprinos em confinamento. 
 
Palavras-chave: Caprinocultura, carne, castração, fibra efetiva e palma-forrageira 

TITLE: NUTRIENT CONSUMPTION AND PERFORMANCE OF GOATS FED WITH 

SUGAR BAGASSE AND ELEPHANT GRASS HAY IN DIETS FOR GOSTS 

CASTRATED AND NOT CASTRATED 

Abstract 

The performance and nutrient intake of castrated and non-castrated kids through feedlot 
were evaluated. Twenty-four animals (12 castrated and 12 non-castrated), with average 
initial weight of 18.5 ± 3.8 kg, fed for 70 days with diets 60:40 (roughage: concentrate) 
containing forage palm and sugarcane bagasse were used. As a source of roughage 
(BCA) or elephantgrass hay (FCE), diets were formulated to have similar neutral 
detergent fiber (NDF) compounds. The experimental design was completely randomized 
in a 2 x 2 factorial arrangement, with two social conditions, two fiber sources and six 
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replications per treatment, totaling 24 plots. The volumes dispensed were not limited to 
dry matter (CMS), crude protein (CPB), neutral detergent fiber (CFDN) and non-fibrous 
carbohydrate (CCNF) consumption as well as to sexual conditions. There is a trade-off 
between a sexual and roughage diet for total digestible nutrient intake (TDN), with the 
main components for non-castrated animals consuming FCE (471 g / day). For the final 
weight (FP), the average daily gain (GMD), the total gain (GT) and the food 
transformation capacity (CA) were not influenced by fiber sources, until the sexual 
conditions. The various forms and sexual benefits do not alter CMS and performance 
and can be used to feed confined goats. 
 

Keywords: Goat farming, meat, castration, effective fiber and forage palm 

Introdução 

A procura por leite caprino teve um aumento substancial, devido a sua qualidade e 
versatilidade enquanto componente da dieta humana. O Nordeste brasileiro detém o 
maior rebanho de caprinos no Brasil (IBGE, 2016), em virtude das características 
climáticas da região e da adaptabilidade da espécie a estas. Nos sistemas de produção 
de leite, as fêmeas nascidas são recriadas e tendem a serem futuras matrizes do 
rebanho. Em contrapartida, os machos, pela pouca contribuição que dão ao sistema de 
produção de leite, são descartados ou recebem pouca atenção do proprietário, uma vez 
que o leite produzido é total ou majoritariamente destinado à venda (Costa et al., 2010). 
A comercialização dos cabritos de origem leiteira poderia, então, se tornar uma renda 
complementar aos produtores de leite, deixando-os mais assegurados contra as 
inconsistências do mercado. O confinamento pode ser uma das estratégias para 
amenizar os baixos índices zootécnicos durante os períodos de menor oferta de 
forragem e, possivelmente, oferecer ao mercado, com constância, um produto 
homogêneo e com qualidade superior (Urbano et al., 2015). Entretanto o confinamento 
possuiu alto custo, principalmente devido as maiores quantidades de concentrado 
utilizadas na dieta, o que incentiva produtores a buscar fontes volumosas alternativas 
que convirjam para a viabilidade do sistema de produção, sem prejuízos no 
desempenho dos animais. A palma forrageira tem sido utilizada em dietas para 
ruminantes associada a outras fontes volumosas, as quais são, na maioria dos casos, 
mais disponíveis e, consequentemente, menos onerosas. Os altos teores de 
carboidratos não-fibrosos e os baixos percentuais de proteína bruta e fibra fisicamente 
efetiva (Ferreira et al., 2010) sugerem que a associação da palma forrageira com o 
bagaço de cana-de-açúcar ou o feno capim-elefante, com idade de corte avançada, seja 
uma alternativa pertinente para confinamentos situados no semiárido, dada a 
disponibilidade destes alimentos na região Nordeste. Nesse contexto, objetivou-se 
avaliar o consumo dos nutrientes e o desempenho animal em cabritos de origem leiteira, 
castrados e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados com 
palma forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante como 
volumoso. 
 

Metodologia 

 
O estudo foi conduzido de abril a junho de 2018, na área experimental do Grupo de 
Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba, Rio 
Grande do Norte. Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial média de cinco meses, 
sem padrão racial definido, oriundos de um rebanho leiteiro, sendo 12 castrados e 12 
não castrados, com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um 
delineamento experimental inteiramente casualizado, arranjado num fatorial 2 x 2, com 
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duas condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, 
totalizando 24 parcelas. A castração dos animais, feita com auxílio de liga, se deu 
quando os mesmos tinham 15 dias de idade. Durante o período experimental, os 
animais foram confinados em baias individuais providas de comedouro e bebedouro. 
Esses passaram por um período de adaptação ao manejo e instalações de 30 dias, 
foram submetidos ao controle contra endo e ecto parasitas e vacinados contra 
clostridioses. As dietas experimentais foram formuladas para serem isonitrogenadas e 
conter a mesma proporção de FDN, atendendo às exigências de mantença de animais 
com 18 kg de peso corporal e permitindo ganho de peso médio de 120 g dia-1, 
calculadas de acordo com o NRC (2007). O volumoso foi composto por palma gigante, 
picada em máquina forrageira, associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno 
de capim-elefante (FCE). O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia (07h00min e 
15h00min), na forma de ração completa, de maneira que os ingredientes misturados, 
juntamente com a mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos 
animais. Foi permitido sobras entre 5 e 10% do total de matéria seca ofertada. As sobras 
foram coletadas e pesadas diariamente para ajuste da oferta e cálculo do consumo de 
matéria seca. Os volumosos e os ingredientes do concentrado ofertados aos animais, 
assim como as sobras e as fezes, foram amostrados semanalmente. As amostras foram 
identificadas, armazenadas em freezer à -10ºC e, posteriormente, descongeladas, pré-
secadas por 72h em estufa de ventilação forçada a 65ºC e trituradas em moinho do tipo 
Willey (de facas), com peneira de crivo de 1 mm para a realização da análise química. 
As determinações de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e 
extrato etéreo (EE) foram realizadas de acordo com a Detmann et al. (2012). As análises 
de FDN seguiram o método descrito por Mertens (2002), utilizando alfa-amilase estável 
ao calor. Para estimativa dos nutrientes digestíveis totais (NDT) procedeu-se um ensaio 
de digestibilidade 48 dias após o início do experimento. Durante 5 dias foram realizadas 
coletas de fezes diretamente da ampola retal, uma vez por dia e em diferentes horários. 
O teor do NDT da dieta foi estimado com auxílio da equação descrita por Weiss (1999): 
NDT = PBD + EED*2,25 + CNFD +FDND, sendo PBD = (PB ingerida - PB fezes), EED 
= (EE ingerido - EE fezes), CNFD = (CNF ingeridos - CNF fezes) e FDND = (FDNingerido 
- FDN fezes). Para cálculo dos carboidratos totais (CHOT) foi utilizada a equação 
proposta por Sniffen et al. (1992): CHOT = 100 – (PB + EE + MM) e os teores de 
carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados de acordo com Mertens (1997), 
sendo: CNF = 100 – (PB + 196 FDN + EE + MM). As pesagens dos animais ocorreram 
a cada 14 dias, com jejum prévio de sólidos de 16 horas. O ganho de peso total (GT) foi 
obtido pela diferença entre o peso final (PF) e peso inicial (PI) e a estimativa de ganho 
de peso médio diário (GMD) foi obtida através da relação entre o GT e o total de dias 
referente ao período do confinamento até o abate, excluindo-se o período de adaptação: 
GMD = (GT/70). A conversão alimentar (CA) foi calculada pela relação entre o consumo 
de matéria seca (CMS) e o GMD. Os dados foram analisados utilizando-se o PROC 
GLM do software SAS (versão 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC), depois de testados 
para normalidade residual e homogeneidade da variância. As médias dos tratamentos 
foram comparadas utilizando o Teste F. O peso corporal inicial foi incluído como 
covariável, como descrito no modelo: Yijk = μ + Fi + Sj + ( F*S)ijβ(Xijk – X) +eijk, em 
que: Yijk = Valor observado da variável dependente; μ = Média global; Fi = Efeito do 
volumoso (fonte de fibra); Sj = Efeito da condição sexual; (F*S)ij = Efeito da interação 
(volumoso x condição sexual); β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); 
eijk = Erro experimental. 
 
Resultados e Discussões 
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Não houve interação entre os diferentes volumosos e as condições sexuais para as 
variáveis analisadas, exceção seja feita para o consumo de nutrientes digestíveis totais 
(CNDT) que foi maior para os animais não castrados que consumiram o feno de capim 
elefante (FCE)(tabela 1). Para os consumos de matéria seca (CMS) e para os consumos 
de proteína bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFND) e carboidratos não-fibrosos 
(CCNF) não foram constatadas diferenças estatísticas (p>0,05) para as diferentes 
fontes de fibra e condição sexual. O CMS foi abaixo do preconizado do NRC (2007), 
que sugere consumo de 820 g/dia e em média de 3,7% de CMS (%PV). Esses 
resultados refletiram também em menores consumos de nutrientes. A decorrência 
desse efeito pode estar relacionada com a particularidade no hábito alimentar dos 
caprinos, que apesar de serem versáteis, sendo considerados intermediários em seu 
modo de apreensão do alimento (Hoffmann, 1989), precisam de um maior tempo de 
adaptação, principalmente quando são retirados do ambiente da caatinga e alocados 
em baias individuais com dietas totalmente distintas. Em pesquisa sobre o consumo de 
nutrientes de diferentes fontes de fibra (silagens: sorgo e girassol; fenos: leucena, 
guandu e capim-elefante) associadas à palma forrageira na dieta de pequenos 
ruminantes, Wanderley et al. (2012) também não encontraram diferenças estatísticas 
(p>0,01) para os CMS, relacionando esse resultado a pouca alteração da FDN e PB 
entre as dietas, apesar dos diferentes tipos de volumosos. De forma semelhante ao 
acontecido neste experimento, que também não foram observadas diferenças 
estatísticas para os consumos de PB e FDN. Para o consumo de NDT, também não 
foram encontradas diferenças entre os volumosos e as condições sexuais avaliadas 
(tabela 2), acompanhando o CMS e consumo de nutrientes. Como mencionado 
anteriormente, esses fatos podem ter acontecido devido as semelhanças na 
composição química entre as dietas experimentais. Entretanto, para o NDT foi 
constatado efeito da interação (volumoso x condição sexual), havendo maiores 
consumos de NDT (g/dia), para os animais não castrados que consumiram o feno de 
capim-elefante, com média de 530 g/dia. Não houve efeito para as variáveis analisadas 
(p>0,05), no que se refere ao peso final (PF), ganho médio diário (GMD), ganho total 
(GT) e conversão alimentar (CA) (tabela 3), além de ausência de interação, sobre 
qualquer parâmetro de desempenho animal avaliado. O fato de não terem sido 
observadas diferenças estatísticas nos consumos de MS e de nutrientes pode justificar 
a ausência de efeito no desempenho desses animais, uma vez que ingestão de 
alimentos é o principal fator potencializador ou limitante do desempenho, pois os 
nutrientes são convertidos em produtos de origem animal (Macêdo Júnior et al., 2007). 
 
Conclusão 

 
O bagaço de cana-de-açúcar e feno de capim-elefante demonstraram-se alternativas de 
fontes de fibra para a alimentação de caprinos, castrados ou não, em confinamentos, 
não influenciando o consumo de nutrientes e desempenho. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Consumo de matéria seca e nutrientes de caprinos castrados e não castrados 
alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante. 

 
 

Tabela 2: Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o consumo de 
nutrientes digestíveis totais (NDT) 

 
 

Tabela 3: Desempenho de cabritos castrados e não castrados alimentados com bagaço 

de cana e feno de capim-elefante 
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TÍTULO: Perfil de ácidos graxos e minerais de ovas de peixe voador (Hirundichthys 

affinis) 

Resumo 

O perfil lipídico de pescado varia entre espécies e sofre influências de vários fatores. 
Apesar de sua grande importância nutricional, existem poucas informações disponíveis 
sobre a composição química do pescado e seus derivados. O presente estudo centra-
se em discutir o potencial nutricional de ovas de peixe voador (Hirundicthys affinis), 
provenientes do município de Caiçara do Norte – RN, tendo como base as análises de 
ácidos graxos e minerais de acordo com a sazonalidade. Foi realizada a determinação 
do perfil de ácidos graxospor GC-MS/MS e a determinação da composição de minerais 
por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX). No período de desova e pré 
desova houve aumento na quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e poli-
insaturados e diminuição de ácidos graxos saturados em relação ao período de pós 
desova. Nas amostras foram encontrados os minerais: Cloro, Sódio, Fósforo, Cálcio, 
Magnésio, Bromo, Potássio, Zinco e Cobre, independente do período, porém Cloro e 
Sódio foram encontrados em maior quantidade devido ao processo de salga. Os valores 
dos lipídios das ovas variaram conforme a sazonalidade e o período de maturação 
gonadal dos peixes, mostrando que o perfil lipídico melhora durante o período de desova 
e pré desova. Sugere-se revisão do processo de salga da ova, que influenciou na 
quantidade de sódio encontrado nas amostras. 
 
Palavras-chave: Caviar, pescado, perfil lipídico, sazonalidade. 

TITLE: Fatty acid and mineral profile of flying fish eggs (Hirundichthysaffinis). 

Abstract 

 

The lipid profile of fish varies between species and is influenced by several factors. 
Despite its great nutritional importance, there is little information available on the 
chemical composition of fish and its derivatives. The present study focuses on discussing 
the nutritional potential of flying fish eggs (Hirundicthys affinis) from the municipality of 
Caiçara do Norte - RN, based on fatty acid and mineral analyzes according to 
seasonality. Fatty acid profile determination by GC-MS / MS and mineral composition 
determination by X-ray fluorescence spectrometry (FRX) were performed. In the 
spawning and pre spawning period there was an increase in the amount of 
monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and a decrease in saturated fatty acids 
in relation to the post spawning period. In the samples were found the minerals: Chlorine, 
Sodium, Phosphorus, Calcium, Magnesium, Bromine, Potassium, Zinc and Copper, 
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regardless of the period, but Chlorine and Sodium were found in greater quantity due to 
the salting process. The lipid values of the eggs varied according to the seasonality and 
the period of gonadal maturation of the fish, showing that the lipid profile improves during 
the spawning and pre spawning period. It is suggested to review the salting process of 
the egg, which influenced the amount of sodium found in the samples. 

 
 
Keywords: Caviar, fish, lipid profile, seasonality. 

Introdução 

Segundo a FAO (2016), no ano de 2014, o Brasil esteve entre os 25 principais países 
produtores de pescado do mundo, gerando uma produção aquícola bastante 
expressiva, com um total de 561,8 mil toneladas de pescado. 

Segundo Bledsoe, Bledsoe e Rasco (2003), caviar são as ovas não fecundadas 
provenientes de algumas espécies de esturjão, sendo apenas o caviar oriundo do 
esturjão apto a ser rotulado como o verdadeiro caviar e o caviar derivado de outras 
espécies marinhas, deve ser identificado incluindo o nome da espécie a qual deu 
origem. 

O caviar provenientes de outras espécies além do Esturjão, é bastante popular no Japão 
e tem mostrado crescimento no mercado europeu, norte americano e chinês, devido ao 
seu uso em pratos como sushi e outras variações (BLEDSOE; BLEDSOE; RASCO, 
2003). 

A família Exocoetidae compreende oito gêneros, dos quais seis são encontrados no 
Brasil, totalizando 12 espécies, onde uma das espécies mais abundantes é o 
peixevoador de quatro asas Hirundichthys affinis, catalogado por Günther em 1866 
(CARVALHO; MACEDO; DAMASCENO, 2016). As ovas do peixe voador, alcançam em 
média 2 mm de diâmetro, possuem textura crocante e sua cor natural apresenta uma 
tonalidade laranja bem clara, e é utilizada como um componente do sushi(AHMEROVA, 
KOPYLENKO, 2010). 

A composição do perfil lipídico do pescado variam entre espécies e sofrem influências 
de vários fatores, entre eles está o tipo de dieta, sexo, idade, temperatura, sazonalidade, 
entre outros (VISENTEINER et al., 2005). Apesar dos produtos de origem marinha 
possuírem grande importância nutricional, existem poucas informações disponíveis 
sobre a composição química do pescado e seus derivados (BRUISH, 2011). Produtos a 
base de pescado, como o tipo caviar, pode se constituir um alimento alternativo com 
elevado valor agregado (BLEDSOE; BLEDSOE; RASCO, 2003). 

Diante do exposto, considerando a grande produtividade pesqueira no estado e a 
disponibilidade abundante do peixe voador em Caiçara do Norte, é interessante 
destacar a importância de explorar as potencialidades do valor nutricional deste pescado 
e seus subprodutos, além de conhecer melhor essa espécie, estimular o comércio local 
e o interesse acerca de produtos a base de pescado. 

A partir disso, esse estudo busca avaliar o potencial nutricional de ovas de peixe voador 
(Hirundichthys affinis), provenientes do município de Caiçara do Norte – RN, tendo como 

base as análises de ácidos graxos e minerais de acordo com a sazonalidade. 
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Metodologia 

 

Foram analisadas 3 lotes, com 2 Kg cada, de ovas de peixe voador (Hirundicthysaffinis), 
que foram coletadas nos meses de novembro/2017 (período pós desova), abril/2018 
(período anterior a desova) e junho/2018 (período de desova), respectivamente, 
denominadas de lote 1, lote 2 e lote 3. 

As amostras da ova de peixe voador foram coletadas em galpões de armazenamento 
(ranchos), no município de Caiçara do Norte – RN, diretamente com os pescadores, que 
já haviam realizado a adição de sal no produto, para conservação. Em seguida as 
amostras foram levadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
Departamento de Nutrição (DNUT) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/Campus Central/Natal RN. O transporte aconteceu em caixas isotérmicas com 
gelo garantindo uma temperatura de refrigeração entre 0°C e 4°C. 

A Figura 1 mostra a ova do peixe voador no galpão de armazenamento, em Caiçara do 
Norte, local onde as amostras foram adquiridas. Já a Figura 2 apresenta o produto 
utilizado (ovas de peixe voador), com maior riqueza de detalhes. 

O preparo das amostras foi realizado no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos, 
onde as ovas foram peneiradas para remoção do saco ovárico e possíveis resíduos 
(Figura 3). Posteriormente, permaneceram armazenadas no freezer do laboratório em 
temperatura de congelamento (-18ºC), até o momento do início das análises das 
amostras. 

Para a análise do perfil de ácidos graxos das amostras de ova de peixe voador a gordura 
da amostra foi extraídaconforme descrito por Bligh and Dyer (1957) e o excesso de 
solvente foi evaporado em atmosfera de nitrogênio. Para a determinação do perfil de 
ácidos graxos foi realizado uma esterificação metílica seguindo a metodologia descrita 
por Hartman e Lago (1973). A quantificação foi realizada por normalização das áreas 
dos picos e a identificação pela biblioteca de banco de espectros de massas (NIST), 
utilizando um GCMS-QP2010 (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipado com uma coluna 
Durabound DB-23 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). A temperatura do injetor e do detector 
foram fixados em 230 °C e temperatura da coluna em 90 °C. O gradiente de eluição na 
coluna foi de 90 a 150 °C (10 °C/min), 150 a 200 °C (2 °C/min), 200 a 230 °C (10 °C/min) 
em um tempo total de corrida de 39 minutos com um split de 100. O gás hélio foi utilizado 
como gás transportador. Os resultados foram expressos em g/100 g de ova e em g/100g 
da gordura da ova. 

A identificação dos minerais foi ralizada por espectrometria de fluorescência de raios X 
(FRX). Que teve como objetivo a identificação qualitativa da composição de amostras 
sólidas. Foi utilizado para esse procedimento o material resultante da determinação de 
cinzas das ovas de peixe voador. Por conseguinte, os diferentes mineral presentes nas 
amostras foram descritos. 

 
Resultados e Discussões 
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No que diz respeito à determinação do perfil de ácidos graxos, a Tabela 1, apresenta os 
resultados dos 3 lotes. Em 100g de gordura da amostra, pode-se considerar que, a 
quantidade de ácidos graxos saturados e insaturados foi equivalente, todavia, no lote 2 
(período de pré desova) e no lote 3 (período de desova), a quantidade de ácidos graxos 
insaturados foi maior em relação aos ácidos graxos saturados. A amostra apresentou 
menor quantidade de ácidos graxos monoinsaturados em relação aos demais ácidos 

graxos, o que se repetiu durante os três períodos de análises. 

As amostras analisadas, apresentaram bom perfil lipídico considerando a quantidade de 
ácidos graxos poli-insaturados encontrada em proporção às demais frações. Dentre os 
ácidos graxos encontrados em meio às frações, o mais abundante foi o ácido palmítico 
(ácido graxo saturado), seguido em ordem descrescente pelos ácidos, 
docosahexaenoico (DHA - ácido graxo poli-insaturado), esteárico (ácido graxo saturado) 
e oleico (monoinsaturado). Este padrão permaneceu para os lote 1 e 3, no lote 2 houve 
variação na quantidade de ácido docosahexaenoico (DHA), que se mostrou mais 

elevada que as demais frações. 

É importante ressaltar que, os ácidos graxos poli-insaturados, são gorduras de boa 
qualidade, que possuem diversas funções no organismo humano, entre essas funções, 
está sua ação como contribuinte para a redução no nível de colesterol e de lipoproteínas 

de baixa densidade no sangue (SUÁREZ-MAHECHA et al., 2002). 

Além disso, vale salientar que, o consumo de alimentos ricos em lipídios, fornece 
nutrientes essenciais para a manutenção fisiológica e apresentam diferentes tipos de 
vitaminas que utilizam a gordura como propriedade para serem absorvidas, como é o 

caso das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K (BENJAMIM et al.,2018). 

Houve variação nas quantidades de cada fração entre os lotes. No lote 1, durante o 
período de pós desova, é onde se apresenta a maior quantidade de gordura saturada 
na amostra. Já a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados apresenta maior 
quantidade no lote 2 (período anterior à desova), principalmente, e no lote 3 (período de 
desova), enquanto que há diminuição de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, 
em relação ao primeiro lote. 

Conhecer a variação sazonal que acontece com a composição química do pescado é 
de grande importância tecnológica, pois influencia o rendimento industrial, o sabor e a 
textura (GONÇALVES; CEZARINI, 2008). Neste estudo, a quantidade de lipídios totais 
e frações lipídicas variou de acordo com o lote, podendo haver influência do período de 
maturação gonadal, dentre outros fatores. As variações da sazonalidade influenciam de 
forma complexa nas análises de composição química de produtos marinhos, estando 
associadas aos plânctons predominantes em certas épocas do ano, havendo ainda 
como influência a espécie e a maturação gonadal (SANTO et al.,2003). 

Os resultados das análises para determinação de minerais realizadas, foram apenas de 
natureza qualitativa, e os minerais identificados nas amostras foram: Cloro, Sódio, 
Fósforo, Cálcio, Magnésio, Bromo, Potássio, Zinco e Cobre em todos os períodos 
climáticos. É importante destacar, que os elementos de maior participação na 
composição de minerais foram Cloro e Sódio. Isso se deve ao processo de salga o qual 
as ovas são submetidas antes do armazenamento e comercialização deste produto. 

With et al. (2000) em estudo na composição química dos esturjões observaram 
concentrações de cobre e zinco variando entre 1,20 e 1,69 e 10,3 e 12,4 mg/Kg, 
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respectivamente. Concluindo, que essas ovas possuem minerais de interesse. Além 
disso, também foi pesquisado pelos autores o teor de chumbo que variou entre 0,06 e 
0,15 mg/Kg e de cádmio que eram inferiores a 5 mg/Kg, confirmando assim que não 
havia contaminação nas amostras. 

 
Conclusão 

 

Conhecer as variações de sazonalidade e propriedades da composição do produto a 
ser trabalhado contribui para a melhor exploração de seu potencial. Os valores dos 
lipídios das ovas variaram conforme a sazonalidade e o período de maturação gonadal 
dos peixes, mostrando que o perfil lipídico melhora durante o período de desova e pré 
desova, aumentando em contribuição de ácidos graxos monoinsaturados e 
poliinsaturados. 

Além disso, foi possível observar quais ácidos graxos estavam presentes dentro de cada 
fração, inclusive mostrando boa quantidade de DHA contida na amostra, demonstrando 

a viabilidade de utilização deste produto como alternativa de estratégia nutricional. 

Em relação a determinação de minerais, foram encontrados minerais importantes na 
amostra durante todos os períodos, porém é necessário atentar-se ao teor, 
principalmente de sódio, encontrado na amostra em função da salga utilizada para a 
conservação da ova, que influenciou na contribuição deste mineral. Em relação a esse 
procedimento, sugere-se que é importante que haja uma revisão desta técnica, para 
aperfeiçoamento do procedimento e padronização do método de armazenamento do 
produto. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Ova do peixe voador na Cooperativa dos pescadores de Caiçara do Norte. 

 
 

Figura 2. Ova do peixe voador com adição de sal. 

 
 

Figura 3. Ova do peixe voador depois de ser peneirada. 

 
 

Tabela 1. Perfil lipídico da ova do peixe voador em diferentes períodos climáticos. 
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TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DA VIDA DE PRATELEIRA DE POLPA DE FRUTAS 

TROPICAIS INTEGRAL CONGELADA E PASTEURIZADA 

Resumo 

O trabalho proposto, objetivou estudar 
algumas características químicas (pH, brix (SST), acidez total titulável (ATT) e a 
relação sólidos solúveis/acidez total titulável (SST/ATT)  e física (cor). Tais 
características embasaram a tomada de decisões, no que tange a utilização de 
processos para o aumento da vida útil de um alimento. Estes processos vão da escolha 
de um método de conservação, a decisões que envolvam a escolha da embalagem mais 
adequada para o armazenamento do produto alimentício. Na pesquisa desenvolvida, as 
matérias-primas utilizadas foram as frutas Caju (Anacardium occidentale L.) 
e  Acerola (Malpighia emarginata L.), disponibilizadas pela  Escola Agrícola de 
Jundiaí/UFRN), que passaram separadamente por processos de despolpamentos e em 
seguida misturadas em uma proporção de 1:1, para a elaboração da polpa mista 
(Blend), posteriormente fracionada, assim facilitando a realização das análises que 
ocorreram mensalmente durante 210 dias de armazenamento a -10ºC. Todos os 
processos foram desenvolvidos na Unidade de Processamento de Frutas e 
Hortaliças.  Em relação às características químicas, observou-se uma estabilidade 
do blend frente ao processamento e armazenamento propostos, com uma variação 
mínima dos parâmetros analisados. Com relação a cor, os parâmetros L, a e b, 
experimentaram uma oscilação dos valores em função do tempo de armazenamento 
proposto.De maneira geral, o blend elaborado manteve ao longo do tempo de 
armazenamento as características naturais. 
 
Palavras-chave: Blend; polpa mista; características. 

TITLE: FOLLOW-UP TO THE LIFE OF FROZEN AND PASTEURIZED FULL TROPICAL 

FRUIT PULP 

Abstract 

 

The proposed work aimed to study some chemical characteristics (pH, brix (SST), total 
titratable acidity (ATT) and the soluble solids / total titratable acidity (SST / ATT) and 
physical (color) ratios. , as regards the use of processes for extending the shelf life of a 
food.These processes range from choosing a preservation method, to decisions 
involving choosing the most appropriate packaging for the storage of the food product. 
The raw materials used were the cashew fruits (Anacardium occidentale L.) and Acerola 
(Malpighia emarginata L.), available from the Jundiaí Agricultural School / UFRN), which 
were separately processed and then mixed in a proportion of 1 : 1, for the elaboration of 
the mixed pulp (Blend), later fractionated, thus facilitating the accomplishment of the 
analyzes that occurred monthly during 210 days of air. storage at -10ºC. All processes 
were developed at the Fruit and Vegetable Processing Unit. Regarding the chemical 
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characteristics, it was observed a stability of the blend against the proposed processing 
and storage, with a minimum variation of the analyzed parameters. Regarding color, the 
parameters L, a and b experienced an oscillation of the values as a function of the 
proposed storage time. In general, the elaborated blend maintained the natural 
characteristics throughout the storage time. 

 
 
Keywords: Blend; mixed pulp; Characteristics. 

Introdução 

O consumo de suco de frutas no Brasil vem aumentando nos últimos anos, devido 
principalmente aos hábitos da vida moderna e à constante busca por uma alimentação 
saudável. Para atender a esta demanda a indústria tem diversificado, aumentando a 
oferta de novos produtos e melhorando a qualidade para popularizar seu consumo (DE 
MARCHI, 2001). A sazonalidade da produção de diversas frutas tropicais e as perdas 
ocasionadas por condições climáticas, pela colheita, pela distância e perecibilidade das 
frutas têm estimulado a produção industrial de polpas, pois o mercado tem se tornado 
cada vez mais atraente, aliado ao maior valor agregado do produto (MONTEIRO; 

AMARO;BONILHA, 2005). 

O hábito do consumo de sucos de frutas tem aumentado devido a diversos fatores, tais 
como, falta de tempo da população para preparar sucos das frutas in natura, praticidade 
e valor nutritivo oferecidos pelos produtos, substituição ao consumo de bebidas 
carbonatadas e preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis 
(CARVALHO et al., 2005). Na indústria brasileira, o interesse dos consumidores por 
sabores diversificados de sucos e polpas, tem incentivado as empresas a 
desenvolverem novos produtos para atender a demanda (CARVALHO et al., 2005; 

CHAVES et al., 2004). 

As misturas de frutas apresentam uma série de vantagens na produção de bebidas 
mistas, tais como, melhoram as características sensoriais através da combinação de 
vários aromas e sabores; aumentam o valor nutricional com o enriquecimento de 
nutrientes das frutas utilizadas; além de estimular o desenvolvimento do setor produtivo 
com a elaboração de novos produtos, agregando valor aos mesmos (SANTOS et al., 
2005). 

A qualidade da polpa está relacionada à preservação dos nutrientes e às suas 
características microbiológicas, físico-químicas e sensoriais, que devem ser próximas 
da fruta in natura, de forma a atender as exigências do consumidor e da legislação 
vigente (BRASIL, 2000). A legislação brasileira do Ministério da Agricultura (Instrução 
normativa Nº. 37 de 8 de outubro de 2018, Diário Oficial da União Nº. 194, Brasília, 8 de 
outubro de 2018), define polpa de fruta como o produto não fermentado, não 
concentrado, não diluído, obtido pelo esmagamento de frutos polposos, através de um 
processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da 
parte comestível do fruto, especifico para cada um destes mesmos (BRASIL, 2000). 
Embora definidas no Regulamento Técnico Geral Para Fixação Dos Padrões De 
Identidade E Qualidade (PIQ) Para Polpa De Fruta, em seu item 3.2 (Polpa de fruta 
mista: são aquelas polpas originadas de duas ou mais frutas), não há PIQ´s específicos 
para qualquer tipo de polpa mista, como também não consta na legislação citada 
nenhuma observação ou orientação acerca dos padrões que devam ser observados 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 382 

 

para essas polpas. Segundo a mesma legislação, em seu item 3.4.- na polpa de fruta 
mista o percentual mínimo de cada polpa que compõe o produto deverá ser declarado 
no rótulo – o que leva a pressupor que deva-se ter como base os PIQ´s da fruta que 
entra na composição da polpa mista em maior quantidade. Durante o processamento e 
a estocagem a polpa poderá sofrer degradação com alteração de seu valor nutricional, 
do aroma e do sabor, dependendo da temperatura de estocagem, do oxigênio residual 
e da permeabilidade da embalagem ao oxigênio, entre outros fatores, que podem limitar 
sua vida útil (ALVES e GARCIA, 1991; CORREA e FARIA, 1999). 

 
Metodologia 

 
O presente trabalho foi desenvolvido nas instalações da Unidade de Processamento de 
Frutas e Hortaliças da Escola Agrícola de Jundiaí. As frutas utilizadas para a produção 
das polpas, durante o período de desenvolvimento do projeto estavam disponíveis na 
Escola. As polpas obtidas foram congeladas e armazenadas em freezer a -8°C, sendo 
posteriormente analisadas em relação aos seus aspectos físico-químicos e as possíveis 
perdas de componentes durante o armazenamento. A metodologia de trabalho envolveu 
diversas etapas, apresentadas a seguir: 

1- Colheita, seleção e sanitização dos frutos; 

As frutas foram selecionadas, visando as mais pouposas, livres de machucados e 

larvas. 

2- Preparação e despolpamento dos frutos (produção das polpas); 

As frutas foram devidamente sanitizadas e em seguida levadas a despolpadeira, para a 
obtenção da polpa. Após obter as polpas das frutas Caju e Acerola dentro dos Padrões 

De Identidade E Qualidade (PIQs). 

3- Embalagem (aproximadamente 100g), rotulagem, congelamento (em freezer 
doméstico) e armazenamento (-8ºC) das polpas; 

4- Escolha das frutas para a composição dos blends (polpa mista): O Blend foi elaborado 

a partir da mistura das polpas de Caju e Acerola na proporção de 1:1. 

5- Análises mensais do produto (polpa congelada): 

5.1- Físico-químicas (realizadas durante 8 meses, mas não houve a análise do mês de 
Janeiro, através das seguintes análises (de acordo com BRASIL, 2005) a cada 30 dias: 

- Teor de sólidos solúveis (Brix); - pH; - Acidez Total Titulável. 

5.2- Análise da Cor das Polpas: determinada por meio de colorímetro utilizando o 
espaço de cor L* a* b*, por reflectância. 

5.3- Análises estatísticas: As análises previstas (itens 5.1 e 5.2), foram realizadas em 
triplicata, e, posteriormente os analisados através de um software de planilhas 
eletrônicas, utilizando medidas estatísticas de posição (média aritmética) e medidas 
estatísticas de dispersão (variância, desvio padrão). 
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Resultados e Discussões 

 

A polpa de fruta mista (blend) analisada no presente trabalho não possui legislação 
específica com Padrões de Identidade e Qualidade (PIQs) fixadas pelo Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento (MAPA). Na Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro 
de 2000 (BRASIL, 2000), e na recente atualização dos PIQ´s de polpas presentes 
na Instrução Normativa  nº 37/2018-MAPA (BRASIL, 2018a), encontram-se apenas os 
valores fixados para polpas simples, obtidas a partir de uma única fruta, como a polpa 
de caju e a polpa de acerola. Os PIQ´s fixados para as polpas de caju e de acerola foram 
utilizados para nortear a discussão dos resultados obtidos.  

Na Tabela 1, constam os resultados da caracterização físico-química realizada na polpa 
de caju, de acerola e no blend (polpa mista) de caju com acerola.  

O teor de SS da polpa de caju (Tabela 1) encontrou-se em conformidade com a 
legislação, com 10 °Brix (BRASIL, 2018a). Da mesma forma, o teor de SS para a polpa 
de acerola também se encontra dentro dos padrões da legislação. Para o pH, temos a 
mesma configuração, ou seja, os valores encontrados para as polpas de caju e acerola 
estão dentro dos padrões estabelecidos na Instrução Normativa n° 37/2018 (BRASIL, 
2018a). 
Como foi salientado, não existem PIQ´s para as polpas mistas na legislação que rege a 
fabricação de polpas de frutas. O que se salienta na Instrução Normativa n° 49/2018 
(BRASIL, 2018b), é que polpa de fruta mista é a bebida obtida pela mistura de fruta 
polposa com outra fruta polposa ou fruta não polposa ou com a parte comestível do 
vegetal, ou com misturas destas, sendo a denominação constituída da expressão polpa 
mista, seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das 
quantidades presentes na mistura. Essa redação foi estabelecida pela chamada Lei das 
Bebidas, no Paragrafo Único, do Artigo 19 (Decreto nº 6871/2009- 
MAPA). 

CARACTERÍSTICAS DO BLEND DURANTE O ARMAZENAMENTO 

1. pH 

Na tabela 2, estão apresentados os valores de pH da polpa de fruta mista (blend) 
analisada ao longo do armazenamento de 210 dias sob congelamento. 

Os valores de pH do blend analisado, apresentou resultados decrescentes no decorrer 
dos 210 dias sob congelamento. Estudos conduzidos por Silva, et al. (2010), analisando 
polpas de bacuri durante 360 dias sob congelamento, mostraram que o pH não diferiu 
estatisticamente com o tempo. Carvalho, Mattietto e Beckman (2017), também não 
encontraram diferenças estatisticamente significativas de pH ao longo de 365 dias de 
armazenamento por congelamento para polpas de fruta mista tendo em sua composição 
abacaxi e caju. 

2. Sólidos Solúveis (SS) 

Na tabela 3 abaixo, estão apresentados os valores de Sólidos Solúveis (SST), em brix 
da polpa de fruta mista (blend) obtidos ao longo do armazenamento de 210 dias sob 
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congelamento. Com exceção do valor encontrado aos 30 dias de armazenamento, o 
brix do blend formulado permaneceu praticamente inalterado durante o período de 

avaliação. 

Corroborando com o presente estudo, Carvalho, Mattietto e Beckman (2017), não 
observaram oscilações nos valores de SST em polpas de frutas durante o 
armazenamento, se mostrando estáveis, mesmo após um ano de armazenamento sob 
congelamento. No estudo de Neves et al.(2011) em blends com polpas de frutas da 
Amazônia, armazenados por 10 dias, observou-se um decréscimo no teor de SS de, 
praticamente todas as formulações do estudo. 

3. Acidez Total Titulável (ATT) 

Os valores para Acidez Total Titulável (ATT) variaram minimamente no decorrer do 
armazenamento, para o blend analisado, permanecendo praticamente constante ao 
longo dos 210 dias. 

Carvalho, Mattietto e Backman (2017), também não observaram redução da acidez total 
titulável com o aumento do período de armazenamento para polpas de frutas mistas. Na 
mesma direção, Santos (2017), em um trabalho com polpas de frutas mistas, não 
observaram diferenças no parâmetro ATT, no decorrer do armazenamento de 180 dias. 

4. Relação Sólidos Solúveis / Acidez Total Titulável (SST/ATT) 

Na tabela 5 abaixo, estão apresentados os valores da relação de Sólidos Solúveis Totais 
e Acidez Total Titulável (SST/ATT), também conhecido como “RATIO”, das polpas de 
frutas mistas analisadas ao longo do armazenamento de 210 dias sob congelamento. 
Os valores obtidos ajudam a expressar o grau de maturação da fruta. Observa-se pela 
tabela, que os valores do Ratio experimentaram pequena variação durante o período de 
armazenamento. 

Silva et al. (2010), apresentaram resultados onde ocorreu elevação dos teores de 
“RATIO”. Já Santos (2017), analisando polpas mistas vendidas comercialmente, 
observaram variações ora decrescentes, ora crescentes nos valores de Ratio para as 
polpas, sendo que, polpa nomeada como A, apresentou aumento significativo de 18,10 
(tempo 0 em dias) para 21,02 (tempo 180 em dias), já a polpa B apresentou diminuição 
de 15,53 (tempo 0 em dias) para 13,75 (tempo 90 em dias), e a polpa C não apresentou 

diferenças durante o período de armazenamento. 

Com relação à cor, as coordenadas L*, a* e b*, experimentaram uma oscilação dos 
valores em função do tempo de armazenamento proposto, embora, visualmente 
observou-se uma predominância da coloração avermelhada da acerola, produzindo 
uma cor próxima ao alaranjado. As coordenadas a e b, que definem a intensidades das 
cores verde (+a) a vermelho (-a), e amarelo (+b) a azul(-b), apresentaram variações com 
o decorrer do armazenamento, ora diminuindo, ora aumentando, sendo o parâmetro b, 
mais estável, com tendência ao amarelo (b+). Silva et al. (2010), estudando polpa de 
bacuri congelada e armazenada por 12 meses,  observaram, de um modo geral, na 
polpa de bacuri utilizada, a ocorrência de um ligeiro incremento apenas nos valores de 
L*. Com isso, pode-se perceber, segundo os autores, que a polpa apresentou uma 
menor tendência ao escurecimento. Ainda de acordo com os mesmos autores, os 
valores de a* e b* não variaram significativamente com o tempo ao nível de 5% de 
significância. No estudo com polpas de caju comerciais, Silva Filho et al. (2013), também 
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observaram uma oscilação significativa das coordenadas L*, a* e b*, entre as polpas 
analisadas. 

A polpa de fruta mista (blend) analisada no presente trabalho não possui legislação 
específica com Padrões de Identidade e Qualidade (PIQs) fixadas pelo Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento (MAPA). Na Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro 
de 2000 (BRASIL, 2000), e na recente atualização dos PIQ´s de polpas presentes 
na Instrução Normativa  nº 37/2018-MAPA (BRASIL, 2018a), encontram-se apenas os 
valores fixados para polpas simples, obtidas a partir de uma única fruta, como a polpa 
de caju e a polpa de acerola. Os PIQ´s fixados para as polpas de caju e de acerola foram 
utilizados para nortear a discussão dos resultados obtidos.  

Na Tabela 1, constam os resultados da caracterização físico-química realizada na polpa 
de caju, de acerola e no blend (polpa mista) de caju com acerola.  
  
 

Conclusão 

 
Embora observa-se uma predominância da coloração avermelhada da acerola. De 
maneira geral, o blend elaborado manteve ao longo do tempo de armazenamento as 
características químicas e física analisadas. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Resultado da caracterização físico-química das polpas simples e do blend. 

 
 

Tabela 2 - Valores médios de pH apresentados no blend, durante o período de 
armazenamento (0 - 210 dias), a -24°C. 

 
 

Tabela 3 - Valores médios de sólidos solúveis, em brix apresentados no blend, durante 
o período de armazenamento (0 - 210 dias), a -24°C. 

 
 

Tabela 4 - Valores médios de acidez total titulável, em g de ácido cítrico/100g de 
amostra, apresentados no blend, durante o período de armazenamento (0 - 210 dias), 
a -24°C. 

 
 

Tabela 5 - Valores médios da relação brix/acidez apresentados no blend, durante o 
período de armazenamento (0 - 210 dias), a -24°C. 

 
 

Tabela 6 - Valores médios das coordenadas L*, a*, b* apresentados no blend, durante 
o período de armazenamento (0 - 210 dias), a -24°C. 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Sesamum indicum L. por meio de uma 

ferramenta gratuita de análise de imagens: SAPL® 

Resumo 

Este trabalho avaliou a eficiência de um software livre, de processamento digital de 
imagens de plântulas (SAPL®) na caraterização fisiológica de sementes de gergelim, 
em comparação com informações fornecidas por testes de vigor recomendados para 
essa espécie. Nove lotes de sementes de gergelim foram submetidos a avaliação de 
germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, 
emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência, teste de frio e 
condutividade elétrica. Nas análises com o SAPL®, foram avaliadas plântulas com três 
e seis dias, contabilizados a partir do início do teste de germinação, que obtiveram 
resultados de comprimento de plântulas, crescimento, uniformidade de 
desenvolvimento, índice de vigor e índice de vigor corrigido. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Para 
comparação entre os lotes, as médias dos resultados foram submetidos à análise de 
variância e ao se verificar efeito significativo dos tratamentos, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Apenas o lote quatro manteve 
a qualidade fisiológica em sementes de gergelim pelo método tradicional, e o método 
de análise de imagem utilizando o SAPL® obteve resultados promissores devido alta 
sensibilidade na classificação dos lotes de acordo com o potencial fisiológico em níveis 
de vigor. Por isso, oSAPL® pode ser considerada uma ferramenta eficiente e de 
economia de tempo. 
 
Palavras-chave: Gergelim. Potencial fisiológico. Software gratuito. 

TITLE: Physiological quality of Sesamum indicum L. seeds through a free image analysis 

tool: SAPL® 

Abstract 

 

This work evaluated the efficiency of a free digital seedling image processing software 
(SAPL®) in the physiological characterization of sesame seeds, compared to information 
provided by vigor tests recommended for this species. Nine bacthes of sesame seeds 
were submitted to germination evaluation, first germination count, germination speed 
index, seedling emergence, emergence speed index, cold test and electrical 
conductivity. In the analyzes with SAPL®, three and six day seedlings were evaluated, 
counted from the beginning of the germination test, which obtained seedling length, 
growth, development uniformity, vigor index and corrected vigor index results. The 
experimental design was completely randomized with four replications. For comparison 
between lots, the means of the results were submitted to variance analysis and when 
significant effect of the treatments was verified, the means were compared by Tukey test 
at 5% probability. Only batch four maintained the physiological quality in sesame seeds 
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by the traditional method, and the image analysis method using SAPL® obtained 
promising results due to the high sensitivity in bacth classification according to 
physiological potential in vigor levels. Therefore, SAPL® can be considered an efficient 
and time-saving tool. 

 
 

Keywords: Sesame. Physiological potential. Free software. 

Introdução 

O gergelim (Sesamum indicum L.), planta da família Pedaliaceae, é a nona oleaginosa 
mais cultivada no mundo (Food and Agriculture Organization, 2009), com produção 
mundial estimada em 6,23 milhões de toneladas e produtividade de 576,3 kg ha-1 
(HORTIFRÚTI, 2018). 

Pelas suas características, tem se destacado como uma opção de cultivo em diversas 
regiões semiáridas do mundo, gerando renda (Silva et al., 2011), com grande potencial 
de utilização do óleo extraído de suas sementes, que apresenta importância econômica, 
sendo utilizado na fabricação de tortas, margarina, perfumes, lubrificantes, 
medicamentos e sabão. Além disso, o alto contéudo de ácidos graxos insaturados no 
óleo e proteína digestiva nos grãos fazem do gergelim um alimento com alto valor 
nutritivo (CAPELLINI et al., 2014). 

Para o sucesso de qualquer empreendimento agrícola é fundamental o uso de 
sementes, sadias e com elevado potencial fisiológico. A análise dos parâmetros que 
compõem a qualidade do material de propagação é uma etapa fundamental para 
programas de produção de sementes, que deve ser realizada de forma precisa, eficiente 
e rápida, melhorando a qualidade das informações e reduzindo o tempo gasto durante 
o processo de análise (SILVA & CICERO, 2014). No entanto, a maioria dos testes 
utilizados para a avaliação da qualidade de sementes é realizado a partir do trabalho e 
interpretação de analistas, o que demanda treinamento, experiência e tempo e, muitas 
vezes, gera erros e exige um tempo excessivo (MARCOS FILHO, 2015). 

A utilização de métodos de análise que usam o processamento digital de imagens 
associada a determinação da qualidade fisiológica, apresenta-se como técnica 
potencial, oferecendo maior eficiência ao procedimento de avaliação envolvido. 
Trabalhos recentes, realizados com sistemas que utilizam a análise de imagens em 
sementes de Cucurbita sp. (SILVA et al., 2017), Arachis hypogeae (BARBOSA et al., 
2016), Zea mays (CASTAN et al., 2018), Triticum sp. (BRUNES et al., 2016), Helianthus 
annuus (ROCHA et al., 2015), Vigna unguiculata (GOMES JUNIOR et al., 2014) e 
Glycine max (MARCOS FILHO et al., 2009, WENDT et al., 2017, YAGUSHI et al., 2014, 
MEDEIROS E PEREIRA, 2018), demonstraram na avaliação da qualidade fisiológica de 
sementes de diferentes espécies cultivadas, que estes softwares apresentaram-se 
como valiosas ferramentas de processamento digital de imagens de plântulas, capazes 
de realizar inferências sobre o vigor de sementes de forma automatizada. 

No entanto, a aquisição desses sistemas demanda custos, muitas vezes elevados, seja 
em função do valor de compra do software ou de um equipamento específico para 
realizar a aquisição das imagens, o que restringe a sua utilização a poucos centros de 
pesquisa e instituições laboratórios de análise de sementes. O desafio tem sido tornar 
esses métodos de análise de imagens de alto rendimento mais acessíveis, por meio de 
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softwares livres e equipamentos de baixo custo, que possam ser usados para adquirir, 
processar e gerar dados de imagens. 

Dentre as alternativas gratuitas disponíveis para esta finalidade, está o Sistema de 
Análise de Plântulas (SAPL®), software de processamento digital de imagens para 
avaliação do vigor de sementes, baseado no crescimento de plântulas. O SAPL® gera 
medidas de comprimento de plântula e índices de vigor a partir de imagens obtidas 
através de fotografias de plântulas. A obtenção das imagens pode ser realizada através 
de câmeras digitais e smartphones de baixo custo, podendo ser executada em qualquer 
local iluminado. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de um software livre de 
processamento digital de imagens de plântulas (SAPL®) na caraterização do potencial 
fisiológico de sementes de gergelim, em comparação com informações fornecidas por 
testes de vigor recomendados para essa espécie. 

 

Metodologia 

 

Utilizaram-se 9 lotes de sementes de gergelim, cultivar CNPA G4, produzidas no 
município de Macaíba, RN (Latitude 05º 51' 30" S Longitude: 35º 21' 14" W), em 
diferentes anos agrícolas. Os lotes foram avaliados por meio dos testes tradicionais 
utilizados na avaliação da qualidade de sementes e pelo software livre de 

processamento digital de imagens de plântulas (SAPL®) utilizando-se fotografia digital. 

Inicialmente realizou-se o teste de germinação com quatro repetições de 50 sementes 
por lote, distribuídas em caixas de gerbox, contendo duas folhas de papel de germitest, 
umedecidas com quantidade de água destilada equivalente a 3,0 vezes a massa do 
papel seco. As caixas de gerbox foram colocados dentro de sacos plásticos e mantidos 
em câmara do tipo B.O.D. a 25 °C, por seis dias. As avaliações foram efetuadas 
conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e os resultados, 
expressos em porcentagem média de plântulas normais para cada lote. A primeira 
contagem da germinação foi realizada no terceiro dia após a semeadura, com resultado 
expresso em porcentagem de germinação. 

O Índice de velocidade de germinação foi realizado juntamente com o teste de 
germinação, efetuando-se contagens diárias das plântulas normais do terceiro aos seis 
dias após a semeadura, sendo calculado empregando-se a fórmula proposta por 
Maguire (1962). 

O teste de emergência foi conduzido com quatro repetições de 50 sementes, em 
bandejas de polietileno expandido de múltiplas células, sendo semeada uma semente 
por célula preenchida com areia lavada, irrigadas diariamente com mesmo volume por 
célula e mantidas em casa de vegetação. A avaliação final da emergência foi realizada 
aos 20 dias após da semeadura, expressando-se o resultado em porcentagem de 
emergência. 

Para o índice de velocidade de emergência de plântulas, procedeu-se as avaliações 
junto com o teste de emergência, em casa de vegetação, contabilizando-se diariamente, 
no mesmo horário, o número de plântulas normais emergidas e aplicando-se a 
metodologia e a fórmula proposta por Maguire (1962). 
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O teste de frio sem solo foi conduzido com quatro repetições de 50 sementes, em caixas 
de gerbox, sobre duas folhas de papel de germinação umedecidas com uma quantidade 
de água destilada equivalente à 2,5 vezes o peso do papel. Após a semeadura, as 
caixas de gerbox foram colocadas no interior de sacos plásticos, vedados com fita 
adesiva e mantidos em germinador regulado a 10 ºC durante sete dias. Após este 
período, os gerbox foram transferidos para um germinador à temperatura de 25 ºC, onde 
permaneceram por mais três dias, quando determinou-se o número de plântulas 
normais (VIEIRA & KRZYANANOWSKI, 1999), sendo os resultados expressos em 
porcentagem de germinação. 

No teste de condutividade elétrica foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes 
puras por lote, pesadas em balança com precisão de 0,0001 g, colocadas em copos 
plásticos contendo 75 ml de água destilada, em câmaras de germinação a 25 °C por 8 
horas. Decorrido este período, a condutividade elétrica da solução foi determinada com 
condutivímetro e os valores médios foram calculados e expressos em μS. cm-1 g-1 de 

semente (TORRES et al., 2009). 

Para análise computadorizada utilizou-se do software SAPL®. Inicialmente as sementes 
foram postas para germinar, seguindo a metodologia proposta por (NAKAGAWA et al., 
1999), objetivando-se a formação de plântulas. Utilizaram-se quatro repetições de 25 
sementes por lote, para cada dia específico de avaliação. As caixas de gerbox foram 
mantidas a 25 °C, por 3 e 6 dias. Ao final de cada período, as plântulas foram 
transferidas do papel de germinação para uma folha de espuma vinílica acetinada (EVA) 
de coloração azul (40 x 60 cm), contendo 9 células de 5 cm de largura, divididas por 
faixas brancas. O canto superior da primeira célula da direita foi destinado à métrica 
(dois pontos equidistantes em 1 cm), e o restante das células foi ocupado 
individualmente por cada plântula. 

A aquisição de imagens realizou-se por meio de fotografias, utilizando-se uma câmera 
digital Samsung, modelo DV300F mantida em altura e visão de campo fixos. As imagens 
obtidas foram inseridas no arquivo default selecionado para a opção adotada do feijoeiro 
do software SAPL® instalado em computador HP Compaq Pro 6305 SFF, Windows 7 
Professional. Na sequência, foi realizado o preenchimento da contribuição do valor de 
crescimento e uniformidade para o cálculo do índice de vigor (70 e 30 %, 
respectivamente). Após registro dos valores iniciais, foi realizado o carregamento das 
imagens das plântulas por repetição e lote. 

No processamento digital das imagens pelo software, cada imagem original da plântula 
foi analisada por meio da sua silhueta de cor branca com fundo preto. A demarcação da 
parte aérea e radicular foi representada nas cores vermelho e azul, respectivamente, e 
logo obtido o valor do comprimento individual de cada plântula (Figura 1). O software 
também forneceu as medições do comprimento da raiz primária, parte aérea ou 
coleóptilo, plântula inteira, como também, os índices de uniformidade, crescimento, 
vigor e vigor corrigido. Esses índices foram definidos por Sako et al. (2001), exceto o 
índice de vigor corrigido, que foi proposto por Medeiros & Pereira (2018). 

Através da seleção “opções de processamento > Gerar arquivo” (Figura 1), os 
resultados foram automaticamente salvos em um arquivo de planilha eletrônica e 

arquivados na pasta correspondente a repetição analisada. 

A análise estatística foi conduzida em delineamento inteiramente casualisado com 
quatro repetições por tratamento. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
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variância e ao se verificar efeito significativo dos tratamentos, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). O software utilizado nas análises estatísticas 

foi SAS (SAS, INSTITUTE, 2011). 

 
Resultados e Discussões 

 

Observou-se diferença estatística no desempenho dos lotes, em todos os testes 
utilizados na caracterização fisiológica tradicional das sementes (Tabela 1). Para o teste 
de germinação (G) observou-se que o lote 4 apresentou elevada capacidade 
germinativa, com média 93 %. No entanto, os lotes 2, 3, 5 e 9 apresentaram valores 
intermediários na taxa de germinação, com médias que variaram de 78 e 88 %. Já os 
lotes (1, 6, 7 e 8) apresentaram média entre 58 a 69 %, considerados os menores índices 
de germinação quando comparados com os demais lotes avaliados. 

Comportamento semelhante ao presente trabalho foi observado por Medeiros & Pereira 
(2018), quando avaliaram a germinação em sementes de G. max, os lotes de alto 
desempenho, obtiveram médias que variaram entre 93,5 e 99,5 % e os lotes de baixo 
vigor, apresentaram média em torno de 66 %. 

Apesar do teste de germinação apresentar resultados parecidos com a maioria dos 
testes de vigor, é possível que haja diferença na qualidade fisiológica entre eles, visto 
que, este, esse teste é realizado em condições ideais de temperatura, umidade e 
luminosidade. Dessa forma, é possível detectar a diferença de vigor dos lotes, através 
do potencial fisiológico das sementes (MEDEIROS et al., 2018). Com isso, é necessário 
complementar as informações do teste de germinação utilizando testes de vigor que 
fornecem índices de sementes com maior sensibilidade fisiológica (SILVA & CÍCERO, 

2017). 

O teste de primeira contagem (PCG) diferiu os lotes em três classes de vigor. Onde, o 
lote 4 foi classificado como de alto desempenho, os lotes 2, 3, 5 e 9 de desempenho 
intermediário e os lotes 1, 6, 7 e 8 de baixo desempenho (Tabela 1). Os testes de vigor 
têm como objetivo identificar diferenças no potencial fisiológico de lotes de sementes 
com germinação semelhante e compatível com as exigências mínimas para a 
comercialização, sendo necessário distinguir, com segurança, os lotes de alto e baixo 
vigor, de maneira proporcional à emergência de plântulas em campo (MARCOS FILHO, 
2011). Dessa forma, o uso de testes de vigor justifica-se como alternativa para a 
detecção das diferenças de desempenho entre lotes com resultados semelhantes no 
teste de germinação (CARVALHO & NAKAGAWA, 2012). 

Assim como nos demais testes, a emergência de plântulas apresentou diferenças 
estatísticas, visto que o lote 4 obtiveram as maiores médias de emergência, em relação 
aos demais. Os lotes 2, 3, 5 e 9, apresentaram médias intermediárias, enquanto os lotes 
1, 6, 7 e 8, as menores médias (Tabela 1). O uso desse teste é muito eficiente em 
relação aos demais, pois é capaz de identificar o quão vigorosas são as sementes 
quando simuladas aquelas condições encontradas em campo (MARCOS FILHO, 
2015a). 

O teste de frio (TF) apresentou classificação em três diferentes níveis de vigor, onde, o 
lote 4 apresentou alto vigor, os lotes 3, 5 e 9 vigor intermediário e os demais 
apresentaram baixo vigor (Tabela 1). Resultados assim, comprovam que ocorreu 
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variação (maior ou menor sensibilidade) nos lotes avaliados em baixas temperaturas 
durante a semeadura. Visto que, foi possível distinguir as sementes mais vigorosas 
dentro dos lotes avaliados, pois sementes submetidas a temperaturas muito baixas, 
sofrem modificações nos processos metabólicos, diminuindo ao longo dos dias, o poder 
germinativo das sementes(MATTOS & CARVALHO, 2016). 

Observou-se que o índice de velocidade de germinação (IVG) foram separados em três 
classes, sendo o lote 4 o de maior índice em relação aos demais. Os lotes 5 e 9 
apresentaram índice de velocidade intermediária. E os lotes 1, 2, 3, 6, 7 e 8 
apresentaram menor velocidade de germinação (Tabela 1). Os resultados obtidos por 
esse teste podem identificar lotes com crescimento mais rápido de plântulas, o que pode 
favorecê-las em campo ou na produção de mudas, para que ocorra melhor 
aproveitamento de nutrientes e água, além da plântula ficar exposta por menor período 
às condições adversas (GUEDES et al., 2015), por isso, os valores observados nos lotes 
1, 2, 3, 6, 7 e 8 para o IVG podem ser explicados pelo fato dessas sementes possuírem 

menor quantidade de material de reserva e maior área vazia. 

O índice de velocidade de emergência (IVE) foi classificados em três níveis de vigor, 
onde o lote 4 apresentou alto índice de velocidade. Os lotes 2, 3 e 5 apresentaram 
índices intermediários, e o 1, 6, 7, 8 e 9, os baixos índices (Tabela 1). Esse teste de IVE, 
pode ser utilizado para avaliação do potencial fisiológico, pois em caso de 
desuniformidade na velocidade de emergência dos lotes de sementes, o 
desenvolvimento do estande de plantas será afetado negativamente, sendo que as 
plântulas que realizam emergência primeiro sombrearão as plântulas com emergência 

mais tardia (MONDO et al., 2012). 

Identificou-se pelo teste de condutividade elétrica (CE) que o lote 4 apresentou menor 
lixiviação de exsudatos, diferindo-se estatisticamente dos demais lotes. Os lotes 2, 3, 5 
e 9, apresentarem uma lixiviação de exsudatos intermediária e os lotes 1, 6, 7 e 9 uma 
maior quantidade de lixiviação (Tabela 1). Pode-se afirmar que a condutividade elétrica 
avalia a danificação e/ou desorganização das membranas celulares que geralmente 
estão associadas ao processo de deterioração e, por consequência à redução do vigor 
da semente. Esse teste, conjuntamente com os demais são capazes de classificar os 
níveis de vigor de maneira uniforme entre os lotes e garantindo o potencial fisiológico 
das espécies (MEDEIROS et al., 2018). 

De acordo com a análise de imagens, o comprimento de plântulas (CP) apresentou 
diferença estatística entre os lotes avaliados com três dias de germinação. Visto que o 
lote 4 se destacou em relação aos demais, apresentando o maior comprimento (Tabela 
2 e 3). Vários trabalhos utilizando análise computadorizada relataram sua diferença para 
determinadas espécies como Glycine max (MARCOS FILHO et al., 2009), Brassica 
napus (TOHIDLOO & KRUSE, 2009) e Cucumis sativus (CHIQUITO et al., 2012). Dessa 
forma, de acordo com Marcos Filho (2010) componentes importantes para determinar o 
conceito de vigor, são a uniformidade e a rapidez de emergência de plântulas. Embora 
seja de fácil visualização a diferença de vigor entre plântulas, baseando-se no fato de 
que, sementes mais vigorosas geram plântulas com maior taxa de crescimento e 
desenvolvimento, refletindo a eficácia da ação de mecanismos de reparo, mobilização 
de reservas e síntese de novos tecidos durante a germinação, tornando-se necessário 
separar as sementes vigorosas das que não são, através de valores numéricos, sendo 
utilizadas a determinação do comprimento médio das plântulas normais e a pesagem 
da matéria seca do seu eixo embrionário. 
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Avaliando o índice crescimento (IC), de vigor (IV) e uniformidade (IU) não observou-se 
diferença estatística nos lotes com três dias de germinação, visto que desta forma não 
permitiu a estratificação dos lotes, quanto as respectivas análises. Pois entende-se que, 
apesar de apresentarem diferentes comprimentos dentro do mesmo lote, eles 
mantiveram uma taxa de crescimento homogênea, o que refletiu em sua não 
diferenciação, quando o índice de uniformidade usado. Estudos de Caldeira et al. 
(2014), Chiquito et al. (2012) e Marchi & Cicero (2017) também não demonstraram 
sucesso em utilizar o índice de uniformidade para avaliar sementes de girassol 
(Helianthus annuus), pepino (Cucumis sativus) e cenoura (Daucus carota), 
respectivamente. 

Esses resultados são de grande importância, pois um dos requisitos básicos para a 
introdução de novos procedimentos de avaliação de vigor de sementes é sua 
equivalência a outros testes laboratoriais utilizados rotineiramente (GOMES JUNIOR et 
al., 2014). Entretanto, necessita de encontrar uma maior sensibilidade em relação à 

caracterização de lotes e garantir mais eficiência no vigor para a espécie do gergelim. 

As análises (CP, IC, IU e IVC) efetuadas em plântulas de gergelim através de imagens 
permitiu maior agilidade nas avaliações, reduziu o tempo gasto na obtenção dos 
resultados e rapidez (MEDEIROS et al., 2018) e mostrou-se grande potencial para ser 
utilizado, porém, são análises que necessitam de adequação na metodologia, a fim de 
garantir o maior detalhamento para a avaliação do vigor entre os lotes, permitindo 
confiabilidade nos resultados para a espécie estudada. 

Avaliando o índice de vigor corrigido (IVC) com três dias de germinação, observou-se 
diferença estatitística, e foi possível a classificação dos lotes em três níveis, sendo o 
lote 4 superior aos demais, os lotes 1, 2, 3, 5 e 9 obtiveram desempenhos intermediários, 
e os lotes 6, 7 e 8 os que apresentaram baixo índices de vigor (Tabela 2 e 3).O vigor 
corrigido é um índice composto pelo produto do índice de vigor com o percentual de 

germinação, de forma que, os resultados obtidos são mais eficientes que os de vigor. 

Dessa forma, é importante realizar esse ajuste para que se possa realizar corretamente 
a avaliação da qualidade fisiológica dos lotes e os resultados obtidos no teste de 
crescimento de plântulas. O percentual de germinação deve ser levado em conta, pois 
em alguns casos pode ocorrer de o lote apresentar baixa germinação e um valor médio 
do comprimento de plântulas alto ou baixo. Nesse caso, a quantidade baixa de plântulas 
normais formadas, apresentaram alta taxa de crescimento, sendo considerada vigorosa, 
mesmo que esse fato não possa ser considerado para todo o lote (NAKAGAWA, 1999). 
De modo que, é necessário observar o comprimento e uniformidade das plântulas no 
lote em questão, avaliando também o valor de germinação. 

 
Conclusão 

 

Apenas o lote 4 manteve a qualidade fisiológica em sementes de gergelim pelo método 
tradicional, e o método de análise de imagem utilizando o SAPL® obteve resultados 
promissores devido alta sensibilidade na classificação dos lotes de acordo com o 
potencial fisiológico em níveis de vigor. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Tela de processamento individual das plântulas de gergelim; detalhe da 
plântula número cinco com a raiz primária (azul) e o coleóptilo (vermelho). 

 
 

Tabela 1. Resultados médios obtidos pela avaliação do potencial fisiológico de 
sementes de gergelim pelo método tradicional. Germinação (G), primeira contagem de 
germinação (PCG), emergência (E), teste frio (TF), índice de velocidade de germinação 

(IVG), 
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Tabela 2- Resultados médios obtidos pela avaliação do potencial fisiológico em 
sementes de gergelim com três dias de germinação, através de análises utilizando o 
SAPL®. Comprimento de plântulas (CP), índice de comprimento (IC), índice de 
uniformidade (IU) 

 
 

Tabela 3- Resultados médios obtidos pela avaliação do potencial fisiológico em 
sementes de gergelim com seis dias de germinação, através de análises utilizando o 
SAPL®. Comprimento de plântulas (CP), índice de comprimento (IC), índice de 

uniformidade (IU) 
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TÍTULO: Adensamento nutricional em dietas para codornas europeias 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência de diferentes níveis nutricionais nas dietas sobre o 
desempenho e rendimento dos cortes de codornas europeias (Coturnix coturnix 
coturnix) de 8 a 42 dias de idade. Foram utilizadas 360 aves distribuídas em um 
delineamento inteiramente casualizado de cinco tratamentos e seis repetições com doze 
aves por parcela. Os tratamentos consistiram no adensamento nutricional em cinco 
níveis: 95%, 97,5%, 100%, 102,5% e 105% e foram analisados em duas fases. Após o 
período experimental os dados foram submetidos a analise estatística, onde apresentou 
efeito quadrático sobre o ganho de peso na segunda fase (08 a 42 dias) e também na 
primeira (08 a 21 dias) onde se observou efeito linear decrescente para consumo de 
ração e conversão alimentar e linear crescente sobre a eficiência alimentar. Conforme 
aumentou o adensamento dos nutrientes na ração houve uma melhora na conversão e 
eficiência alimentar, demonstrando que codornas de corte no período de 08 a 21 dias 
são mais eficientes na conversão da dieta em produto final quando os níveis nutricionais 
estão mais elevados. No período de 08 a 42 dias de idade o consumo de ração se 
comportou de forma linear decrescente, cuja diminuição ocorreu na medida em que 
aumento o adensamento, diferente da eficiência que também aumento com o aumento 
da concentração. Logo, recomenda-se para codornas de 08 a 21 dias o adensamento 
de 100% e para as aves de 08 a 42 dias o percentual de 105% para promover o melhor 
desempenho. 
 
Palavras-chave: Coturnicultura. Coturnix Coturnix. Desempenho. Densidade nutricional. 

TITLE: Nutritional thickening in diets for European quails 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the influence of different nutritional levels on 
diets on the performance and yield of European quail cuts (Coturnix coturnix coturnix) 
from 8 to 42 days old. We used 360 quails distributed in a completely randomized design 
of five treatments and six replications with twelve quails per plot. The treatments 
consisted of nutritional densification in five levels: 95%, 97.5%, 100%, 102.5% and 105% 
and were analyzed in two phases. After the experimental period, the data were subjected 
to statistical analysis, which showed a quadratic effect on weight gain in the second 
phase (08 to 42 days) and also in the first (08 to 21 days) where there was a decreasing 
linear effect for feed intake. and increasing feed and linear conversion on feed efficiency. 
As nutrient densification increased in feed, there was an improvement in feed conversion 
and efficiency, demonstrating that cutting quails in the period from 08 to 21 days are 
more efficient in converting diet to final product when nutritional levels are higher. From 
08 to 42 days of age, feed intake behaved in a linearly decreasing manner, the decrease 
of which occurred as the densification increased, different from the efficiency that also 
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increased with increasing concentration. Therefore, quail from 08 to 21 days is 100% 
thickening and for birds from 08 to 42 days a percentage of 105% to promote the best 
performance. 
 
Keywords: Quail rearing. Coturnix coturnix. Performance. Nutritional density 

Introdução 

A criação de codornas de corte tem se mostrado como uma atividade financeiramente 
rentável, entretanto alterações nos índices de desempenho como conversão alimentar 
e/ou eficiência alimentar refletem sobre a viabilidade da criação de codornas, positiva 
ou negativamente. Em seu estudo Silva (2014), apresenta dados de parâmetros 
econômicos para codornas de corte alimentadas com resíduos de caju, enfatizando que 
a inclusão de até 14% desse alimento alternativo não trará prejuízos econômicos para 
a atividade, entretanto a administração acima do nível recomendado eleva os custos 

sem incremento na produtividade, diminuindo a lucratividade. 

A utilização de diferentes níveis de proteína bruta são apresentados no estudo de Silva 
et al.(2006), como estratégia de manejo nutricional, o mesmo sugere que a proteína é 
um nutriente que pode elevar o valor no investimento da ração, sendo mais caro do que 
a energia que é um incremento nutricional muito demandado por codornas sejam elas 
especializadas na produção de ovos ou de carne, o autor ainda tece um comentário 
sobre o balanceamento das dietas, destacando que essas devem conter nutrientes nas 
proporções adequadas para garantir desempenho ótimo, além disso, ajustes precisos 

são importantes para a manutenção do menor custo de produção. 

Diferentes níveis no adensamento de todos os nutrientes também pode ser uma 
estratégia de manejo que venha influenciar o desempenho para codornas de corte, por 
sua vez, refletir sobre o tamanho e peso dos órgãos, bem como sobre o rendimento dos 
cortes, agregando valor a cortes específicos da carcaça, podemos aqui citar: peito, coxa 
e sobrecoxa de codornas especializadas na produção de carne. 

As codornas europeias apresentam peso corporal e ganho de peso médio diário distinto 
de outras espécies, Silva et al.(2012), afirma que em todas as idades o ganho em peso 
nas codornas europeias é superior as japonesas, destacando a sua habilidade em 
transformar a dieta em produto (carne), entretanto a partir dos 27 dias esse ganho 
começa e diminuir progressivamente, devido ao acumulo de gordura e desenvolvimento 
do aparelho reprodutor. Conforme Silva et al.(2006), as fêmeas provenientes de 
linhagens produtoras de carne apresentam peso superior aos machos algo em torno de 
10% a mais, podendo essas serem abatidas mais sedo inclusive, o que evitaria consumo 
de ração que seria destinada para o crescimento do sistema reprodutor destas aves, 
desviando um pouco do nosso foco que é a produção de carne com menor custo. Os 
diferentes níveis de adensamento podem revelar diferenças entre sexo. Objetivou-se 
com este trabalho avaliar a influência de diferentes níveis nutricionais nas dietas de 
codornas europeias sobre o seu desempenho e rendimento dos cortes. 

 
Metodologia 

 
O presente trabalho foi realizado no setor de Avicultura da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizado no munícipio de Macaíba - 
RN. Foram utilizadas 360 codornas de corte, linhagem europeia (Coturnix coturnix 
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coturnix) não sexadas dos 8 aos 42 dias de vida em um delineamento inteiramente 
casualizado de cinco tratamentos e seis repetições com doze aves por parcela. Os 
tratamentos consistiram em diferentes níveis de adensamento de nutrientes, ajustados 
segundo a tabela de exigências nutricionais de codornas de corte proposto por Silva & 
Costa (2009) nos níveis de adensamento de 95, 97,5, 100, 102,5 e 105% para as fases 
1 e 2 (Tabelas 1 e 2, respectivamente). 

As aves foram alojadas em boxes com piso de alvenaria e estrutura de ferro cercada 
por tela de arame galvanizado de dimensões iguais a 1,5m X 1,0m (comprimento X 
largura), totalizando 1,5m² de área total em cada boxe, esses estavam equipados com 
bebedouros do tipo pendular e comedouros tubulares onde possuíam ração e água ad 
libitum durante todo o período experimental que foi de 34 dias equivalente ao intervalo 
de 8 a 42 dias de vida dos animais. O programa de luz utilizado foi contínuo totalizando 
24 horas e para suprir a ausência de luz natural foi utilizada luz artificial, com lâmpadas 
fluorescentes. 

Durante o período experimental foram avaliados os parâmetros de ganho de peso 
(g/ave), consumo de ração (g/ave), conversão alimentar (g/g) e eficiência alimentar. O 
ganho de peso foi obtido através de pesagens semanais por meio de uma balança 
digital, assim como as pesagens de sobras de ração, valores estes utilizados para 
obtenção do consumo de ração (encontrado através da diferença entre a quantidade de 
ração ofertada e a quantidade de sobra), a conversão alimentar (consumo de 
ração/ganho de peso) e a eficiência alimentar (ganho de peso/consumo de ração). 

Ao final do período experimental foram selecionadas duas aves de cada unidade 
experimental para serem submetidas às análises de rendimento de carcaça. As 
codornas foram submetidas a um jejum de sólidos de aproximadamente 8 horas para o 
abate. Foram pesadas e em seguida insensibilizadas por meio do método de 
deslocamento cervical e posterior sangria. Foram realizadas as pesagens de carcaça 
quente e fria, peso do trato gastrintestinal, peso dos órgãos (coração, fígado e moela) e 
peso do peito. Todas as pesagens foram realizadas em balança digital de precisão de 
0,1 g. Os dados foram submetidos a analise de variância e posteriormente a análise de 
regressão por meio do programa estatístico SISVAR 5.6 (Ferreira, 2014). 

 
Resultados e Discussões 

 

Desempenho de 8 a 21 dias 

Os dados de desempenho relacionado ao período de 08 a 21 dias encontram-se na 
Tabela 3. 

Para a característica de ganho de peso foi observado efeito quadrático, sendo o nível 
de 100% o mais indicado para esta característica (Gráfico 1). Resultados estes que se 
assemelham aos encontrados por Corrêa et al.(2008) que ao avaliar os níveis de 
proteína bruta para codornas de corte na fase de crescimento também encontrou efeito 
quadrático para a variável ganho de peso, porém difere dos nossos resultados quanto 
ao nível de proteína utilizado, tendo o encontrado o melhor desempenho com o nível de 
30,65 e no presente trabalho o melhor ganho de peso foi encontrado em um nível 
apresentando 25% de proteína bruta. 
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Foi observado um decréscimo linear sobre as variáveis de consumo de ração e 
conversão alimentar (Gráfico 2 e 3, respectivamente). O nível que apresentou o melhor 
consumo alimentar foi o de 102,5 onde se pode observar que a medida que o 
adensamento nutricional aumenta o consumo diminui comportamento esse contrário ao 
esperado. 

Denomina-se conversão alimentar a relação entre o consumo alimentar e o ganho de 
peso dos animais e o seu indicativo de melhoria é quando o seu valor diminui e a 
eficiência alimentar aumenta. Houve melhora nestas variáveis a medida que os níveis 
de adensamento aumentavam, demostrando que animais nessa faixa de idade 
apresentam uma melhor eficiência com rações que apresentam níveis nutricionais mais 
altos. Ao avaliar o desempenho de codornas de corte, submetidas a diferentes níveis de 
proteína bruta (PB) e energia metabolizável (EM), Teixeira et al.(2013) encontraram 
efeito quadrático para a conversão alimentar para codornas europeias a medida em que 
os níveis de adensamento aumentam melhorando esta característica e ainda explicita 

que a diminuição desses níveis podem ocasionar pioras nessa variável. 

Os resultados encontrados nesse estudo indicam que codornas europeias são mais 
eficientes na conversão de ração em carne a medida que aumenta o adensamento 
nutricional de suas dietas (Gráfico 4). Jordão Filho et al.,(2017) em seu trabalho que 
avaliou o efeito da suplementação do prebiótico mananoligossacarídeo na alimentação 
de codornas japonesas e europeias em crescimento concluíram que o alto teor 
energético é necessário para uma maior deposição de proteínas nas carcaças de 
codornas europeias, resultado este que assemelha-se ao encontrado em nosso estudo 
que aponta uma maior eficiência alimentar com o aumento dos níveis nutricionais 
incluindo os níveis de energia. 

Desempenho de 8 a 42 dias 

A tabela 4 mostra os resultados para o desempenho de codornas europeias do no 
período de 8 a 42 dias. Semelhante aos resultados encontrados no período de 08 a 21 
dias foram encontrados efeito quadrático para o ganho de peso (Gráfico 5), efeito linear 
decrescente para consumo de ração e linear crescente para eficiência alimentar. 
Segundo Corrêa et al.,(2005) em seu trabalho avaliando o rendimento de carcaça de 
codornas européias de corte (Coturnix coturnix coturnix) no 42º dia de idade, 
alimentadas com dietas contendo quatro níveis de proteína e dois níveis de energia 
obtiveram um melhor ganho em peso para codornas quando a proteína encontrou-se na 
casa dos 28% de proteína bruta e a energia metabolizável em 3100 kcal/kg e alegaram 
que o melhor intervalo de proteína para se obter um melhor ganho de peso é entre 28% 
e 32%, resultados estes que diferem do encontrado em nosso estudo, cujo melhor nível 
de proteína para um bom desempenho foi 25%. 

O consumo de ração no período de 08 a 42 dias apresentou um comportamento linear 
decrescente como pode-se observar no gráfico 6, onde o consumo diminui em função 
do aumento dos níveis de adensamento nutricional. 

No período de 08 a 42 dias as variáveis de conversão (Gráfico 7) e eficiência alimentar 
(Gráfico 8) foram satisfatórias. A conversão diminuiu e a eficiência aumentou à medida 
que os níveis de adensamento nutricionais aumentaram. 

Os dados referentes aos parâmetros obtidos no abate encontram-se na tabela 5. 
Observou-se efeito linear significativo (p<0,01) para o peso da moela e seu rendimento, 
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onde o nível de 97,5% apresentou valores relativamente melhores. Estes resultados 
aqui encontrados divergiram dos encontrados por Cavalcante et al.(2010) em seu 
trabalho de avaliação de características de carcaça de codornas europeias alimentadas 
com diferentes níveis proteicos que encontrou um efeito significativo, porém quadrático 
no rendimento de moela. 

As demais variáveis não apresentaram efeito significativo mediante a análise estatística 

realizada. 

 
Conclusão 

 
Recomenda-se para codornas europeias no período de 08 a 21 dias o nível de 
adensamento nutricional de 100% para promover um melhor ganho de peso. 

Já para as codornas de corte em um período de 8 a 42 dias o recomendado para obter 
um melhor desempenho é o nível de 105%. 

 

Referências 

 
CAVALCANTE, D.T.; LIMA, R.C.; COSTA, F.G.P.; SANTOS, C. S.; CARDOSO, A.S., 
SILVA, A.P.B.; DANTAS, L. S.; GOULART. C.C. Características de Carcaça de 
Codornas Europeias Alimentadas com Diferentes Níveis Protéicos. Revista Científica de 
Produção Animal. v.12, n.1, p.53-55, 2010 
  
CORRÊA, G.S.S.; SILVA, M.A.; FONTES, D.O. ET AL. Efeito de diferentes níveis de 
proteína e energia sobre o rendimento de carcaça de codornas europeias. Arq. Bras. 
Med. Vet.Zootec., v.57, p.266-271, 2005. 

CORRÊA, G. S. S. ET AL. Nível de proteína bruta para codornas de corte durante o 
período de crescimento. Arq. bras. med. vet. zootec, v. 60, n. 1, p. 209-217, 2008. 

JORDÃO FILHO, J., SILVA, J. H. V., SANTOS, R. A. dos; GOMES, V. D. da S.; MELO, 
T. de S.; BRITO, J. M. F.; SILVA, J. F. da. ET AL. Suplementação de prebiótico 
(mananoligossacarídeo) na dieta de dois genótipos de codornas em crescimento. Arq. 
Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR. Umuarama. v. 20, n. 3, p. 135-141, 2017 

SILVA, E.L.; SILVA, J.H.V.; JORDAO FILHO, J. et al. Redução dos níveis de proteína e 
suplementação aminoacidica em rações para codornas europeias (Coturnix coturnix 

coturnix). Revista Brasileira de Zootecnia. v.35. n.3, p. 822-829, 2006. 

SILVA, J.H.V.; JORDÃO FILHO, J.; COSTA, F.G.P.; LACERDA, P.B.; VARGAS, D.G.V.; 
LIMA, M.R. Exigências nutricionais de codornas. Revista Brasileira de Saúde e 
Produção Animal [online], v.13, n.3, p.775-790, 2012. 

SILVA, J.V.C. AVALIAÇÃO DE RESÍDUO DE CAJU NA ALIMENTAÇÃO DE 
CODORNAS DE CORTE (Cortunix cortunix cortunix): DESEMPENHO, VIABILIDADE 
ECONÔMICA E MORFOLOGIA INTESTINAL. 2014. 78f. Dissertação de Mestrado em 
Produção Animal: Nutrição de Monogástricos. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte( UFRN), Macaíba – RN, 2014. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 404 

 

TEIXEIRA, B.B.; PIRES, A.V.; VELOSO, R. de C.; GONSALVES, F. M.; DRUMOND, E. 
S. C.; PINHEIRO, S.R.F. Desempenho de codornas de corte submetidas a diferentes 
níveis de proteína bruta e energia metabolizável. Ciência Rural, Santa Maria, v.43, n.3, 
p.524-529, mar, 2013. 

 
Anexos 

 

 

Tabela 1 - Composição centesimal dos alimentos e nutrientes que constituíram as dietas 
na primeira fase, de 8-21 dias de idade. 

 
 

Tabela 2 - Composição centesimal dos alimentos e nutrientes que constituíram as dietas 
na segunda fase, de 22-42 dias de idade. 

 
 

Tabela 3 - Médias observadas para Peso Inicial, Peso Final, Ganho de Peso, Consumo 
de Ração, Conversão Alimentar e Eficiência Alimentar de codornas europeias 
alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de adensamento nutricional (8-21 
dias) 

 
 

Tabela 4 - Médias observadas para Peso Inicial, Peso Final, Ganho de Peso, Consumo 
de Ração, Conversão Alimentar e Eficiência Alimentar de codornas europeias 
alimentadas com dietas contendo diferentes níveis de adensamento nutricional (8-42 
dias) 

 
 

Tabela 5 – Médias referentes aos pesos e rendimentos de carcaça, peito, moela, fígado, 
coração e TGI de codornas europeias 

 
 

Gráfico 1 - Ganho de peso de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na fase 
de 08 a 21 dias em diferentes níveis nutricionais. 
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Gráfico 2 - Consumo de ração de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na 
fase de 08 a 21 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 3 - Conversão alimentar de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na 
fase de 08 a 21 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 4 - Eficiência alimentar de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na 
fase de 08 a 21 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 5 - Ganho de peso de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na fase 
de 08 a 42 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 6 - Consumo de ração de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na 
fase de 08 a 42 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 7 - Conversão alimentar ração de codornas europeias (Coturnix coturnix 
coturnix) na fase de 08 a 42 dias em diferentes níveis nutricionais 

 
 

Gráfico 8 - Eficiência alimentar de codornas europeias (Coturnix coturnix coturnix) na 
fase de 08 a 42 dias em diferentes níveis nutricionais 
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TÍTULO: Caracterização sensorial e microbiológica de sorvetes elaborados com bases 

lácteas fermentadas com grânulos de quefir obtidas por liofilização. 

Resumo 

A crescente preocupação dos consumidores com uma alimentação saudável levou ao 
desenvolvimento de produtos funcionais que, além de sua função nutricional primordial, 
promovem saúde e bem-estar a quem os consome. Assim, o objetivo dessa pesquisa 
foi elaborar e caracterizar sensorialmente sorvetes elaborados a partir de bases lácteas 
fermentadas com grânulos de kefir obtidas por liofilização. O kefir é um produto lácteo 
em que a fermentação é feita por bactérias ácido-lácticas conhecidas como grãos de 
kefir, que produzem ácido láctico, etanol e dióxido de carbono. O sorvete define-se como 
gelado comestível, produto alimentício obtido de uma emulsão de gorduras e proteínas, 
com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias. Para tanto, a partir da 
inoculação dos grãos de kefir por 24h obtivemos o fermentado, numa proporção de 60 
gramas de grãos para um litro de leite. Após a etapa de fermentação, a base láctea 
obtida passou pelo processo de liofilização, obtendo um rendimento de 46,7%. Em 
relação a base liofilizada, foi avaliada físico-quimicamente através das análises de 
umidade, lipídeos, cinzas e proteínas, as análises físico-químicas relacionadas ao 
sorvete não puderam ser realizadas devido a falta dos meios de cultura, reagentes e 
afastamento da técnica do laboratório. 

 
Palavras-chave: Probióticos, alimento funcional, agregação de valor, físico-química 

TITLE: Sensory and microbiological characterization of ice creams made with milk bases 

fermented with quefir granules obtained by lyophilization. 

Abstract 

The growing concern of consumers for healthy eating has led to the development of 
functional products that, in addition to their primary nutritional function, promote health 
and well-being to those who consume them. Thus, the objective of this research was to 
sensorially elaborate and characterize ice creams made from milk bases fermented with 
kefir granules obtained by lyophilization. Kefir is a dairy product in which fermentation is 
done by lactic acid bacteria known as kefir grains, which produce lactic acid, ethanol and 
carbon dioxide. Ice cream is defined as edible ice cream, a food product obtained from 
a fat and protein emulsion, with or without the addition of other ingredients and 
substances. Therefore, from the inoculation of kefir grains for 24h we obtained the 
fermented, in a ratio of 60 grams of grains to one liter of milk. After the fermentation step, 
the milk base obtained was lyophilized, obtaining a yield of 46.7%. Regarding the 
lyophilized base, it was physically and chemically evaluated through the moisture, lipid, 
ash and protein analyzes, the physicochemical analyzes related to the ice cream could 
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not be performed due to the lack of culture media, reagents and removal from the 
laboratory technique. 

 
Keywords: Probiotics, functional food, adding value, physicochemical 

Introdução 

Há uma tendência crescente para o consumo de alimentos saudáveis e atraentes por 
muitos segmentos da população, que cada vez mais procura o prazer de comer, 
combinado com benefícios de saúde e qualidade de vida. Normalmente, os 
consumidores buscam produtos com características funcionais. Tais produtos 
constituem hoje uma das prioridades de pesquisa na área de alimentos com a finalidade 
de elucidar as propriedades e os efeitos que estes produtos podem apresentar na 
promoção da saúde. Neste contexto, aparecem os alimentos funcionais, onde os 
probióticos e os prebióticos se destacam (ANTUNES et al., 2007; SILVA, 2007). O kefir 
é um produto lácteo em que a fermentação é feita por bactérias ácido-lácticas 
conhecidas como grãos de kefir, que produzem ácido láctico, etanol e dióxido de 
carbono. É ligeiramente efervescente e espumoso, com consistência semelhante ao 
iogurte, de sabor agridoce e de alta digestibilidade (MARCHIORI, 2007; LEITE et al., 

2013). 

Desta forma o Kefir, com composição de diferentes espécies de leveduras, bactérias 
ácido-lácticas e bactérias ácido-acéticas, possui grande potencial probiótico, pois além 
de promover benefícios ao organismo, como a manutenção do equilíbrio da flora 
intestinal, purificação do trato gastrintestinal, também auxilia na neutralização dos 
microrganismos patogênicos responsáveis por infecções. 

Para ser considerado um probiótico, o microrganismo deverá ser resistente ao suco 
gástrico e à bile, para garantir a viabilidade e se manter sua atividade no intestino. Os 
grãos de Kefir são originados de uma cultura mista natural para a produção de uma 
bebida fermentada, possuem formas irregulares e gelatinosas. É composto de vários 
micro-organismos em simbiose (ALMEIDA et al., 2011). O processo fermentativo resulta 
em uma série de compostos que conferem sabor e aroma característicos, além de 
substâncias bioativas, responsáveis pelas propriedades nutracêuticas (DIAS et al., 
2016). 

O sorvete define-se como gelado comestível, produto alimentício obtido de uma 
emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e 
substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros ingredientes e substâncias, 
as quais tenham sido submetidas ao congelamento, em condições que garantam a 
conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado (BRASIL, 
1999). O sorvete ainda pode ser classificado com a adição de gordura ou não. O primeiro 
apareceu com o aprimoramento das máquinas de fazer frio e o posterior avanço 
tecnológico que permitiu a incorporação de novos ingredientes como leite, açúcar, 
glicose, emulsificante, gordura vegetal. As técnicas de preparo mais sofisticadas 
trouxeram a cremosidade ao produto. (SICONGEL, 2000). 

Esse trabalho visou desenvolver um estudo compacto e objetivo, necessário para a 
preparação e aprofundamento nas técnicas de fermentação de leites utilizando grãos 
de kefir e do processo de liofilização de alimentos. Contribuindo assim, para a obtenção 
de um sorvete considerado funcional. 
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Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Processamento de Laticínios da Escola 
Agrícola de Jundiaí/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram utilizados 
grãos de Kefir oriundos de doação. A elaboração do produto divide-se em três grandes 
etapas: Obtenção do fermentado; liofilização do fermentado (base láctea) e 

posteriormente, a elaboração do sorvete. 

A priori, realizou-se o cultivo e multiplicação dos grãos de Kefir no leite bovino, através 
adição dos grãos a um recipiente de vidro com leite pasteurizado, o qual fermentou em 
temperatura ambiente (±25ºC) durante 24 horas. Após o período de fermentação, foram 
coados com peneiras para a obtenção do líquido fermentado, o quefir, conforme o 
fluxograma abaixo. 

Na segunda parte da pesquisa, logo após a obtenção do fermentado, ocorreu o 
processo de liofilização da base láctea. O fermentado obtido foi separado em bandejas 
com 100 gramas cada, congelados por 24 horas e levadas para o liofilizador, onde 
ficaram durante 24 horas para que ocorresse o processo de liofilização. Após a 
liofilização, o pó foi embalado a vácuo e armazenado a uma temperatura ambiente 
(±25ºC). 

A posteriori, na fase final ocorreu a elaboração do sorvete, uma formulação com 34g da 

base láctea liofilizada. 

Análise Sensorial 

Hedônica é uma palavra de origem grega que significa “prazer” e os métodos que 
utilizam as escalas hedônicas são aplicados quando se deseja medir graus de 
satisfação. As escalas hedônicas expressam o grau de “gostar ou desgostar” através da 
descrição das apreciações (que depois são convertidas em pontos), possuindo sempre 
um ponto central de indiferença; logo, apresentando número ímpar de classificações, 
variando, geralmente, entre três e nove. Quando a análise sensorial é realizada por 
crianças, utiliza-se a escala hedônica facial, onde são desenhadas “carinhas” com 
expressões faciais diversas para a criança correlacionar com a sensação percebida ao 
provar o produto (TEIXEIRA et al, 1987; MORAES, 1988; ANZALDÚUA-MORALES, 
1994). 

A análise sensorial do produto, foi realizada a partir do método afetivo em teste de 
aceitação em escala hedônica, a amostra foi codificada com três algarismos aleatórios, 
OO7 respectivamente. Dentre os 50 julgadores não treinados com idades entre 14 e 26 
anos, correspondente ao gênero feminino e masculino. Cada provador recebeu uma 
amostra em copo plástico descartável, possuindo capacidade de 50 mL, com acessório 
para a degustação. Antes de provar, o provador era instruído a tomar um pouco de água 
mineral ou comer biscoito água e sal, que estavam ao seu lado, para limpar o palato 
bucal. Além da intenção de compra, caso o produto fosse encontrado à venda no 
mercado; os provadores foram incentivados a escrever sua opinião a respeito do 
produto, em relação a aparência, cor, aroma, sabor e textura, utilizando-se a escala 
hedônica estruturada de 9 pontos sendo da seguinte correspondência 

Desgostei extremamente; 
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Desgostei muito; 

Desgostei moderadamente; 

Desgostei ligeiramente; 

Indiferente; 

Gostei ligeiramente; 

Gostei moderadamente; 

Gostei muito; 

Gostei extremamente. 

Análises Físico-químicas 

As determinações de umidade, cinzas e lipídeos seguiram as normas e procedimentos 
do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A análise de proteína bruta foi realizada partir do 
método descrito pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC 2005). 

 
Resultados e Discussões 

 

Seguindo a metodologia empregada, após a elaboração final do produto foram 
realizadas análises das características físico-químicas do fermentado liofilizado, como 
umidade, cinzas, lipídeos e proteínas. 

As análises de caracterização microbiológica do sorvete não puderam ser efetivadas 
devido à falta se alguns recursos, como por exemplo o afastamento da técnica do 

laboratório de microbiologia, a falta de alguns meios de culturas e reagentes. 

Obteve-se como rendimento da base láctea liofilizada um percentual de 46,7%. Com 
relação as análises físico-químicas obtivemos os dados da tabela 1. Para tanto, foram 
analisadas físico-quimicamente três amostras da base láctea liofilizada. 

A liofilização, processo de secagem que retira a água do produto por sublimação à baixa 
temperatura e pressão, mantém as bactérias probióticas viáveis, bem como as 
características sensoriais e nutricionais do alimento. 

Não se encontrou na literatura trabalhos sobre bases lácteas liofilizadas obtidas a partir 
do leite fermentado com quefir. Com relação a produtos lácteos liofilizados, Matos et al. 
(2015) estudaram a estabilidade físico-química e microbiológica de iogurte natural 
liofilizado durante o armazenamento. Os resultados mostraram que os parâmetros de 
umidade, cinzas, pH, sólidos solúveis, acidez titulável, atividade e água e teor de 
lipídeos se mantiveram estáveis após o processo de liofilização e após 2 meses de 
armazenamento alguns parâmetros foram alterados, porém ainda se encontraram 
dentro da faixa estabelecida pela legislação vigente que estabelece o mínimo de 106 
UFC/g. 
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O teor de proteína bruta foi determinado pela quantificação de nitrogênio total da 
amostra, utilizando-se o micro destilador Kjeldhal de acordo com o método descrito pela 
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). O teor de nitrogênio foi convertido 
em teor de proteína multiplicando-se o valor encontrado pelo fator 6,25. 

Cálculo da Proteína Bruta 

%NT = (Va-Vb) X F X N X 0,014 X 100/ASA (g), na qual: 

FC= 1,0390 E NR= 0,10309 

%PB= %NT X 6,25 

%PB MS= Média PB (%) /ASE*100 

Análise Sensorial 

Nos estudos realizados no presente trabalho, a amostra com sorvete de cajá com 
fermentado liofilizado obteve bons resultados e boa aceitação para os critérios 
analisados (tabela 2), com exceção da coloração. 

Na escala hedônica, a categoria “indiferente” é considerada uma região neutra do 
provador para com o produto, dividindo, portanto, a escala em outras duas regiões: A 
região de rejeição (valores de 1 a 4) e a região de aceitação (valores de 6 a 9). 

De acordo com a análise de intenção de compra dos jurados se houvesse a 
possibilidade de fabricação do produto para disponibilização no mercado, a intenção de 

compra do produto, corresponde a um total de 74%. 

 
Conclusão 

 

A liofilização de produtos lácteos, que além das vantagens nutricionais, utilizam menos 
espaço no transporte e armazenamento, sem necessitar de refrigeração. 

A liofilização das bases lácteas apresenta as seguintes vantagens, como a estabilidade 
nutricional e sensorial dos produtos lácteos, além da viabilidade das bactérias lácticas 
probióticas mantidas nos produtos por não haver a utilização de calor na execução deste 
método. 

Ao final da pesquisa, foi possível obter um sorvete considerado funcional, produzido a 
partir do fermentado de kefir liofilizado, com adição da polpa de cajá, além de permitir o 
aperfeiçoamento no cultivo e multiplicação dos grãos. 

Os resultados mostram que o produto foi bem aceito pelos provadores, caso o mesmo 
venha a ser destinado ao mercado, terá uma boa intenção de compra, garantindo ainda 
as indústrias um produto de fácil armazenamento, funcional e saboroso. 

Entretanto, alguns aspectos precisam ser aperfeiçoados, como a coloração, o que 
garantira um produto com ainda mais qualidade. 
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Fluxograma de Obtenção do Produto 

 
 

Tabela 1: análises físico-químicas da base láctea liofilizada. 

 
 

Tabela 2: Número de aceitação por pessoa . 

 
 

Gráfico 1: Média de aceitação 
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TÍTULO: Fenologia de Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. em fragmento de Floresta 

Estacional Decidual em Jundiaí-RN 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar as fenofases vegetativas e reprodutivas de trinta e 
quatro indivíduos de Ceiba glaziovii localizadas em floresta estacional decídua na 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências agrárias no distrito de Jundiaí, Macaíba 
- Rio Grande do Norte. As observações foram realizadas semanalmente durante o 
período de agosto de 2018 a junho de 2019. Para o cálculo das porcentagens de cada 
fenofase utilizou-se a metodologia proposta por Fournier (1974). Utilizamos a correlação 
de Spearman (P<0,05) para verificar relação entre a precipitação e as fenofases da 
espécie. A queda foliar teve ocorrência ao final da estação chuvosa, depois veio o 
evento de floração seguido por frutificação. A deiscência dos frutos e a dispersão das 
sementes ocorreram no final da estação seca. Em geral, as fenofases correlacionaram-
se com a precipitação 
 
Palavras-chave: população, fenologia, mata seca, queda foliar, floração, frutificação. 

TITLE: Phenology of Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. in a fragment of deciduous 

forest in Jundiaí-RN 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the vegetative and reproductive phenophases 
of thirty four Ceiba glaziovii individuals located in deciduous forest in the Academic Unit 
Specialized in Agrarian Sciences in Jundiaí district, Macaíba - Rio Grande do Norte. 
Observations were made weekly from August 2018 to June 2019. To calculate the 
percentages of each phenophase, the methodology proposed by Fournier (1974) was 
used. We used the Spearman correlation (P <0.05) to verify the relationship between 
precipitation and phenophases of the species. Leaf fall occurred at the end of the rainy 
season, then came the flowering event followed by fruiting. Fruit dehiscence and seed 
dispersal occurred at the end of the dry season. In general, phenophases correlated with 
rainfall. 

 
 

Keywords: population, phenology, dry forest, leaf fall, flowering, fruting 

Introdução 

A fenologia é o estudo das transformações morfológicas das plantas ao longo das 
estações do ano, essas informações são atribuídas pelo registro das atividades e 
intensidade das fenofases, como queda e brotação foliar, floração e frutificação, onde 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 414 

 

as mudanças sazonais nos elementos ambientais, como água, luz, espécies mutualistas 
etc., pode acarretar mudanças estacionais que são observadas através das fenofases 
(Costa ,2010). Este tipo de estudo mostra a influência de fatores abióticos e bióticos 
abrangendo todas as fases, assim auxiliando o entendimento sobre reprodução das 
plantas (ZONTA; OLIVEIRA, 2015). 

A Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum é uma espécie nativa e endêmica da caatinga, 
pertence à família Malvaceae (antiga Bombacaceae Kunth 1822), sua distribuição 
geográfica ocorre nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco (FLORA DO 
BRASIL, 2020), com poucos estudos sobre sua fenologia. É uma árvore que pode atingir 
até 18 metros de altura, seu tronco e galhos são cobertos por acúleos que tem forma 
afunilada, sua característica marcante é uma saliência no tronco que tem função de 
armazenamento de água como estratégia para suportar o período seco e lembra uma 
barriga, por isso é conhecida popularmente por barriguda. Possui frutos com formato de 
cápsula loculicida, seu interior é preenchido por uma lã, também conhecida por paina, 

utilizada para encher travesseiros, colchões (CASTRO et al. 2010). 

Em regiões nas quais os períodos de chuva oscilam, encontram-se as matas secas, 
onde as formações são marcadas pelos níveis de caducifolia da vegetação ao longo do 
ano, que também dependem dos fatores químicos, físicos etc. (NASCIMENTO; FELFILI; 
MEIRELLES, 2004), esses eventos estimulam mudanças afetadas no corpo da planta. 
Os estudos nessas regiões têm importância de compreender melhor a dinâmica das 
matas secas, pois estações sazonais são mais acentuadas do que as que ocorrem em 
florestas perenes afetando os estágios da planta (PAZ; SOUZA, 2018). 

Dessa forma, o objetivo do estudo foi caracterizar o comportamento fenológico da Ceiba 
glaziovii em mata seca correlacionando com a precipitação. 

 
Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências agrárias 
(UAECIA) - UFRN na Mata do Olho d’Água que possui aproximadamente 270 ha, no 
distrito de Jundiaí, Macaíba - Rio Grande do Norte. De acordo com o IBGE (2012) e 
Cestaro (2004) a mata do Olho d’Água é considerada Floresta Estacional Decidual das 
Terras Baixas, onde ao final da estação de maior escassez hídrica pelo menos 80% dos 
indivíduos perdem suas folhas. As árvores foram selecionadas de acordo com a 
facilidade de acesso, dessa forma quatro indivíduos da população não foram 
contemplados à fenologia. As observações das fenofases foram realizadas com auxílio 
de binóculos devido à altura dos 34 indivíduos, os dados foram coletados semanalmente 
de agosto de 2018 a junho de 2019. A metodologia aplicada para avaliar as fenofases 
foram adaptadas da proposta por FOURNIER (1974). Estes dados foram utilizados para 
explicar o padrão de floração, frutificação, queda foliar e brotação das folhas em um 
intervalo percentual. Onde analisou especificamente cada estágio através de uma 
escala de zero a quatro que mostra a intensidade por meio das classes 0 para ausência 
da fenofase, 1 para de 0 a 25%, 2 para de 26 a 50%, 3 para de 51 a 75% e 4 para 76 a 
100%. A fórmula desenvolvida por Fournier é de % de Fournier = (Σ Fournier x 100) / 
4N (SILVA; BARROS; SENNA, 2012). Na qual, Σ Fournier é a somatória das classes de 

Fournier dos indivíduos e N é o número de indivíduos na amostra (FOURNIER, 1974). 
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Os dados da precipitação utilizados foram obtidos pela EMPARN, não foi possível 
utilizar a temperatura pela ausência de dados durante alguns meses do trabalho. 

Utilizou-se o coeficiente de correlação de Sperman (rs) para analisar a correlação entre 
a precipitação do período de análise das fenofases (floração, frutificação, queda foliar e 
brotação foliar). 

 

Resultados e Discussões 

 
A mata do olho d’água apresenta variação climática sazonal, o que afeta os estágios 
fenológicos das plantas. No início da estação de menor precipitação que começa no 
final de agosto a setembro, em um intervalo de 1 (um) mês, todos os indivíduos perdem 
suas folhas na mesma intensidade, resultando em uma correlação negativa (rs = -0,66; 
p < 0,01), esses dados corroboraram com o trabalho feito por Talora e Morellato (2000) 
mostrando que os fatores ambientais exercem influencias sobre as fenofases da planta. 
A simultaneidade acontece por uma resposta adaptativa da espécie ao ambiente na qual 
habita, onde, por passar de 4 a 5 meses com baixa pluviosidade, necessita evitar a alta 
evapotranspiração para conservar a água acumulada no seu fuste. 

Logo após a perda total das folhas, a maior parte dos indivíduos iniciam a fase 
reprodutiva com a produção dos botões. Entretanto, cerca de 8,8% dos indivíduos não 
produziram, acredita-se que tenha acontecido por não possuírem idade suficiente para 
reproduzir. A correlação apresentou um valor negativo de -0,58 (p <0,01), evidenciando 
a relação entre o início da reprodução com a ausência de chuva. As flores iniciaram as 
aberturas em volta de três semanas depois dos primeiros botões desenvolverem, teve 
sua maior produção de outubro ao início de dezembro, neste período as espécies que 
floriram atingiram o nível 4 de Fournier, ou seja, a copa ficou composta por flores de 
75% a 100%, e a correlação das flores foi de -0,57 (p <0,01). 

Em outubro os frutos começaram a ser produzidos e foram até o início de janeiro, os 
últimos foram dispersos na segunda quinzena do mês. Foi considerado fruto verde 
aqueles que estavam fechados, onde apresentou correlação -0,50 (p <0,01) e fruto 
maduro aqueles que estavam abertos, logo os frutos quando abertos, as cascas caem 
e permanece a paina por volta de uma semana que são dispersas aos poucos pelo 
vento levando suas sementes, estes frutos maduros mostrou uma correlação muito 

baixa com -0.30 (p <0,1). 

A produção das folhas permanece constante até o início do período da estação seca. A 
correlação foi de 0,64 (p <0,01) da precipitação com a brotação foliar se mostrando forte 
e positiva, assim quando se iniciam as chuvas, as plantas investem fortemente na 
produção de folhas. Ainda em dezembro os indivíduos que não haviam florido iniciaram 
as brotações foliares, na semana seguinte os demais indivíduos acompanharam o 
período de enfolha, isso pode ser explicado pelo fato de em dezembro ter ocorrido 
chuvas de maior precipitação na região. 

 
Conclusão 
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Os índices de correlação de Spearman apresentaram correlações entre as fenofases 
observadas da Ceiba glaziovii com a precipitação, já que a limitação hídrica sazonal 
reflete como o fator ambiental mais significativo da mata seca, a fenologia da espécie 
Ceiba glaziovii, expressa os efeitos da seca sazonal na oferta de recursos locais (flores, 
frutos e folhas), através da sazonalidade de seus padrões fenológicos vegetativos e 
reprodutivos. Dessa forma, a restrição hídrica sazonal comporta-se como um fator 

ambiental marcante a espécie Ceiba glaziovii. 

 
Referências 

 

CASTRO, A. S. & CAVALCANTE, A. Flores da caatinga - Caatinga flowers. Campina 

Grande. Instituto Nacional do Semiárido, 2010. p. 25 e 26. 

COSTA, Felipe. (2010). Fenologia de árvores tropicais: uma revisão. 
10.13140/RG.2.2.25009.07526. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321575337_Fenologia_de_arvores_tropicais_

uma_revisao. Acesso: 14/08/2019 

FOURNIER, L. A. Un método cuantitativo para la medición de caracteristicas fenológicas 
en árboles. Turrialba 24:422-423. 1974. 

NASCIMENTO, André R. Terra; FELFILI, Jeanine Maria; MEIRELLES, Elisa Maria. 
Florística e estrutura da comunidade arbórea de um remanescente de Floresta 
Estacional Decidual de encosta, Monte Alegre, GO, Brasil. Acta Botânica, Brasília Df, v. 
3, n. 18, p.661-669, fev. 2004. 

PAZ, Wandklebson Silva da; SOUZA, Jefferson Thiago. Fenologia de espécies vegetais 
arbóreas em um fragmento de caatinga em Santana do Ipanema, AL, Brasil. Diversitas 
Journal, Ipanema/al, v. 3, n. 1, p.39-44, 30 mar. 2018. Galoa Events Proceedings. 
http://dx.doi.org/10.17648/diversitas-journal-v3i1.566 

SILVA, Aderbal Gomes da; BARROS, Heberton Henrique Dimas de; SENNA, Davi 
Salgado de. FENOLOGIA DE Anadenantehra macrocarpa (Benth.) Brenan EM UMA 
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL NO SUL DO ESPÍRITO SANTO. 
Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 15, n. 8, p.938-945, nov. 2012. 

TALORA, Daniela Custódio; MORELLATO, Patrícia C.. Fenologia de espécies arbóreas 
em floresta de planície litorânea do sudeste do Brasil. Revta Brasil. Bot, São Paulo, v. 

23, n. 01, p.13-26, mar. 2000 

ZONTA, Edilvane Inês; OLIVEIRA, Adriano Dias de. Fenologia de espécies arbóreas em 
um fragmento florestal localizado no Extremo Oeste de Santa Catarina. Biotemas, 
Florianópolis, v. 28, n. 4, p.61-70, 10 ago. 2015. Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). http://dx.doi.org/10.5007/2175-7925.2015v28n4p61 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 417 

 

CÓDIGO: SB1236 

AUTOR: MARIANA XAVIER DEIGA FERREIRA 

ORIENTADOR: ROSANE MARIA SIMON LAMPERT DIAS 

 

 

TÍTULO: Comparação entre dois métodos de secagem do gel das folhas de babosa 

Resumo 

Aloe vera, mais conhecida como babosa, é uma planta bastante conhecida por conta 
das suas propriedades medicinais, principalmente sendo utilizada como unguento para 
amenizar o prurido e o inchaço de feridas e queimadura, além de possuir função anti-
inflamatória e antibacteriana. A planta pode ser dividida em três partes: o látex, a 
epiderme foliar e o gel. Sendo esse último usado para a elaboração do pó, nele pode 
ser encontrado ácidos, sais orgânicos, enzimas, saponinas, polifenóis, vitaminas e 
vários minerais. O objetivo do trabalho é a obtenção do pó, pois por ser bastante nutritivo 
pode ser usado como complemento alimentar, para isso foi usada a secagem de ar 
quente, por ser mais viável, principalmente se realizada por uma agroindústria de grande 
porte. 
 
Palavras-chave: Babosa; secagem; nutrição. 

TITLE: Comparison between two methods of drying aloe leaf gel 

Abstract 

Aloe vera, better known as aloe vera, is a plant well known for its medicinal properties, 
mainly being used as an ointment to soften itching and swelling of wounds and burns, 
as well as having anti-inflammatory and antibacterial function. The plant can be divided 
into three parts: the latex, the leaf epidermis and the gel. The latter being used to make 
the powder, it can be found acids, organic salts, enzymes, saponins, polyphenols, 
vitamins and various minerals. The objective of this work is to obtain the powder, 
because it is very nutritious and can be used as a food supplement. For this, it was used 
the drying of hot air, as it is more viable, especially if performed by a large agroindustry. 
 
Keywords: Aloe Vera; drying; nutrition. 

Introdução 

Esse trabalho aborda os diferentes tipos de secagem da babosa (Aloe vera) para 
implementação alimentar. A babosa (Aloe vera) pertence à família Lilacea, e é de fácil 
adaptação ao semi-árido nordestino por ser uma planta xerófita, assim, não 
necessitando de muita água. O Aloe vera tem como componentes ativos enzimas, 
aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais, ácidos graxos e várias outras 
substâncias como triglicérides, esteróis, sais e ácidos orgânicos, vitaminas A, C, B1, B2, 
B5, B12 e sais minerais. Seu uso é mais medicinal, sendo utilizada como unguento para 
amenizar o prurido e o inchaço de feridas e queimadura. Possui ainda função anti-
inflamatória e antibacteriana, além de ser um potente antioxidante (Lacerda, 2016). 
Atualmente, entretanto, apesar de alguns estudos indicarem sua utilização com fins 
alimentícios, pesquisas com o uso da babosa com fim agroindustrial e alimentar ainda 
são escassas.   A folha da babosa pode ser dividida em três partes: o látex, a epiderme 
foliar e o gel que preenche a folha internamente. Composto principalmente por água e 
carboidratos complexos, possui também ácidos e sais orgânicos, enzimas, saponinas, 
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polifenóis, vitaminas e vários minerais (Domingues-Fernandez Et Al., 2012; Martins, 
2010). A obtenção do pó obtido a partir da secagem do gel das folhas da babosa é uma 
prática utilizada por algumas empresas, buscando oferecer um novo produto comercial, 
com uso na produção de alimentos. Objetivos Comparar os métodos de secagem do gel 
da folha de babosa para uso alimentar; Verificar o método de secagem que oferece o 
maior rendimento; Verificar se as amostras de pó são igualmente palatáveis. 
 
Metodologia 

 
Preliminarmente foi realizado um levantamento bibliográfico para melhor caracterização 
da espécie. Concomitantemente, fez-se a escolha de plantas matrizes, das quais foram 
retiradas as amostras utilizadas no experimento e a partir disso foi feito a distribuição e 
o plantio destas. No processamento, utilizou-se apenas a estufa já que em testes 
anteriores a melhor secagem foi pelo calor seco. Após a secagem, as amostras 
passaram por um processo de trituração para elaborar a farinha. Entre vários tipos de 
desidratação a mais utilizada para alimentos é a secagem de ar quente. Esse método 
possui o objetivo de reduzir parcialmente ou totalmente a umidade de um alimento. A 
sua finalidade é remover a água ao ponto que haja pouca deterioração, dessa forma, 
havendo um benefício, pois diminui os preços de embalagem, transporte e 
armazenagem (MANUEL, 2011). Depois de coletar e selecionar as folhas, é preciso 
fazer a limpeza, em que a aloína será eliminada, pois a sua ingestão pode causar 
problemas de saúde (Ramos & Pimentel, 2011). Deve-se remover tudo das folhas, 
deixando somente o gel. Após isso, é recomendável que o gel seja cortado por uma 
faca de ponta, possuindo pequenas espessuras para facilitar a secagem e para que seja 
mais uniforme. Depois de seco é necessário que ocorra a trituração, só assim se tem o 
pó da babosa, que em seguida é posto na embalagem e armazenado em temperatura 
ambiente. Todas as combinações realizadas foram secas na estufa por 22 horas e 
acrescentadas um tipo de alimento com a intenção de aumentar os seus rendimentos. 
O experimento 1 utilizou-se aveia, sendo seco a uma temperatura de 100°C; no 
experimento 2 usou-se fubá, sendo seco a uma temperatura de 55°C e no 3 foi usado a 
farinha de mandioca e a mesma temperatura do experimento 2. Após a secagem do 
fubá foi feito um cuscuz para testar o seu sabor, sendo cerca de uma xícara do fubá e 
meia xícara de água. 
 
Resultados e Discussões 

 
Experimento 1 - Secagem com aveia 
Ingredientes Peso 
Gel da babosa 227g 
Aveia 170g 

Experimento 2 - Secagem com fubá 
Ingredientes Peso 
Gel da babosa 100g 
Fubá 100g 

Experimento 3 - Secagem com farinha de mandioca 
Ingredientes Peso 
Gel da babosa 100g 
Farinha de mandioca 50g 
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O rendimento foi feito pela divisão do peso do pó (PP) pelo peso total (PT) e multiplicado 
por 100. O rendimento é dado em porcentagem (%) 

Diante dos experimentos percebeu-se que o melhor rendimento foi do Experimento 2, 
sendo que o experimento 1 não ficou como o esperado, pois, por ter ficado muito tempo 
em uma temperatura elevada, na estufa, o produto terminou torrando. Já o experimento 
2, diferente do experimento anterior, ainda ficou úmido. Tendo em vista os resultados 
dos experimentos citados acima, o melhor foi com o fubá, a partir dele foi preparado um 
cuscuz, o qual o sabor da babosa não ficou tão perceptível. 

Amostras Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 
Antes da secagem 396g 200g 150g 
Após a secagem 155g 96g 62g 
Rendimento 39% 48% 41% 

 
Conclusão 

 
Como explanado durante o trabalho, a babosa é uma planta medicinal e rica em 
nutrientes, sendo assim, ela é também uma boa opção para complemento alimentar. 
Levando em conta o seu rendimento, a secagem seria mais viável se feita em grandes 
quantidades, como por exemplo, por uma agroindústria de grande porte. Dessa forma, 
torna-se mais acessível a obtenção do pó, além do seu acréscimo como substituto do 
sal em alguns alimentos, principalmente, por pessoas que possuem doenças ligadas à 
pressão alta. 
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Aveia, fubá e farinha de mandioca secos, respectivamente 
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TÍTULO: Avaliação do colméias de abelhas africanizadas alimentadas com o açúcar 

VHP (Very High Polarization) 

Resumo 

A apicultura vem se desenvolvendo de forma acelerada em todas as regiões do Brasil, 
em especial no Nordeste, onde o principal produto explorado pelos apicultores ainda é 
o mel, sendo que o Nordeste possui condições climáticas e vegetação apícola capaz de 
torna-la uma das maiores produtoras do país. A atividade apícola no Nordeste do Brasil 
vem crescendo em ritmo acelerado e o Estado do Rio Grande do Norte tem uma posição 
de destaque no setor de indústria (LIRA, 2007). A Escola Agrícola de Jundiaí, 
Macaíba/RN possui uma microrregião onde realiza-se pesquisas no âmbito de avaliar 
os potenciais produtivos e a possibilidade de diversificação, utilizando alimentação 
alternativa e que contribua com o aumento da produtividade de mel e outros produtos 
da colmeia. A alimentação e observação das colmeias foram realizadas no período de 
setembro a dezembro/2019, período de escassez de alimento para abelhas, na região. 
No apiário experimental, localizado na instituição, foram utilizadas abelhas Apis 
mellifera, instaladas em 6 colônias do modelo Langstroth, selecionadas pelo bom nível 
populacional, presença de crias, rainha com bom padrão de postura e ausência de 
doenças e inimigos naturais locais. Os enxames alimentados se mostraram mais fortes 
em relação ao desenvolvimento de cria e com isso iniciaram a puxada de cera nas 
lâminas que foram colocadas em melgueiras. Além de puxar cera na construção dos 
hexágonos, as abelhas começaram a estocar alimento. 
 
Palavras-chave: Apis Mellifera, Alimentação artificial, Escassez de alimento, Colônia. 

TITLE: Evaluation of Africanized Bee Hives Fed Very High Polarization (VHP) Sugar 

Abstract 

Beekeeping has been developing rapidly in all regions of Brazil, especially in the 
Northeast, where the main product exploited by beekeepers is still honey, and the 
Northeast has climate conditions and beekeeping vegetation capable of making it one of 
the largest. producers in the country. Beekeeping activity in northeastern Brazil has been 
growing at a fast pace and the state of Rio Grande do Norte has a prominent position in 
the industry sector (LIRA, 2007). The Escola Agrícola de Jundiaí, Macaíba / RN has a 
microregion where research is carried out in order to evaluate the productive potentials 
and the possibility of diversification, using alternative feed and that contributes to the 
increase of honey and other products of the hive. The feeding and observation of the 
hives were carried out from September to December/2019, period of food shortage for 
bees in the region. In the experimental apiary, located in the institution, were used Apis 
mellifera, installed in 6 colonies of the Langstroth model, selected by good population 
level, presence of young, queen with good posture pattern and absence of diseases and 
local natural enemies. The fed swarms showed to be stronger in relation to the 
development of the young and with that started the pulling of wax in the blades that were 
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placed in melgueiras. In addition to pulling wax in the construction of the hexagons, the 
bees began to stock food. 
 
Keywords: Apis Mellifera, Artificial food, Food shortages, Cologne. 

Introdução 

A apicultura vem se desenvolvendo de forma acelerada em todas as regiões do Brasil, 
em especial no Nordeste, onde o principal produto explorado pelos apicultores ainda é 
o mel, sendo que o Nordeste possui condições climáticas e vegetação apícola capaz de 
torna-la uma das maiores produtoras do país. Através do conhecimento sobre a biologia, 
comportamento, habitat, forrageamento e propriedades dos produtos produzidos pelas 
abelhas, o homem desenvolveu várias técnicas para exploração de alguns destes 
produtos, dentre elas estão à produção de mel, pólen e própolis. O mel é um produto 
extremamente nutritivo produzido pelas abelhas para servir como sua alimentação.  
 
Sousa (2011), afirma que a maior dificuldade encontrada para obtenção da melhoria dos 
índices de produtividades da apicultura para os agricultores que exploram a Caatinga 
está ligada ao manejo do apiário e oferta de pasto apícola em quantidade suficiente para 
as necessidades de consumo e produção das abelhas na época da seca (NETO et al, 
2015 pág. 6).  
 
Pereira et al. (2015) afirma a importância do consumo de proteína, vitaminas, minerais 
e outros microelementos para o desenvolvimento das abelhas, sendo importante que se 
tenha mais estudos acerca da importância da alimentação das abelhas. Na região 
semiárida a baixa produtividade das colônias tem sido problematizada pela falta de 
néctar e pólen da pastagem apícola na estação seca (AQUINO, 2013).  
 
No período chuvoso a flora apícola apresenta grande diversidade de espécies e alta 
concentração de alimento, mas na estação seca, ocorre uma escassez de alimento para 
as abelhas. Sendo assim, necessária uma alimentação complementar para assegurar a 
produtividade e os lucros da atividade (PEREIRA et al, 2006). Diante dessa situação, 
Coelho et al. (2008) relata que o apicultor necessita de uma alimentação complementar, 
nesse caso ofertando-se uma alimentação artificial, mantendo dessa forma a colônia e 
não diminuindo a produção na safra seguinte (BARROS, 2013, pág. 15).  
 
Pereira relata, que os motivos que impedem a alimentação das colônias no período 
necessário é a falta de recursos para adquirir o alimento e o desconhecimento de 
produtos que possam ser oferecidos às abelhas (LIMA, 2014, pág. 12). Segundo 
Paulino, a alimentação artificial possibilita a manutenção dos enxames, preparando as 
colmeias para o período de produção (SOMBRA, 2018, pág. 18) e para Pereira et al. 
(2007) vários apicultores perdem suas colônias, que abandonam os apiários em busca 
de novos pastos no período de escassez de alimento no campo, desta forma, a 
produção de mel da safra seguinte fica comprometida, na dependência de uma nova 
coleta de enxame, que primeiramente necessitará fortalecer-se e desenvolver-se, para 
depois iniciar a armazenagem do mel. Visando reduzir custos, a suplementação de 
enxames com xarope de açúcar e complexos comerciais contendo aminoácidos e 
vitaminas (Promotor L®) ou apenas aminoácidos (Glicopan Energy) tem sido utilizada 
por muitos apicultores (Castagnino, 2006). Entretanto, os efeitos da alimentação de 
colônias com esses suplementos permanecem inconclusivos, sendo importante a 
realização de mais estudos para avaliar a sua eficiência (Barros et al., 2016).  
 
Diante de todos estes fatos, é necessário conhecer as opções de alimentos alternativos 
para a alimentação das abelhas no período de entressafra, no intuito de minimizar o 
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enfraquecimento das colônias e aumentar a produção apícola. No entanto, pesquisas 
realizadas demonstram não existir um produto energético-proteico eficiente para 
substituir o mel e o pólen, respectivamente, sendo necessário adicionar um pouco deste 
nas dietas fornecidas para as abelhas.  
 
Os objetivos foram realizar pesquisas no âmbito de avaliar os potenciais produtivos e a 
possibilidade de diversificação na produção apícola da microrregião da Escola Agrícola 
de Jundiaí, Macaíba/RN, utilizando alimentação alternativa e que contribua com o 
aumento da produtividade de mel e outros produtos da colmeia. 
 

Metodologia 

 
O experimento, realizado no apiário experimental, localizado na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias – UAECIA/UFRN, em Macaíba/RN. Foram 
utilizadas abelhas Apis mellifera, instaladas em 14 colônias do modelo Langstroth, 
selecionadas pelo bom nível populacional, presença de crias, rainha com bom padrão 
de postura e ausência de doenças e inimigos naturais. Os exames foram alimentados; 
com intervalo de sete dias entre alimentações, usando as proporções de 250g por 
colméia para o TVHP(Very High Polarization) nas colmeias (10, 11, 19, 21, 23, 03, 09, 
13) e nas colméias (12, 15, 20, 17, 13, 57) 800ml de xarope de açúcar a 50% (1:1), por 
colmeia. A dieta realizada e fornecida em alimentadores do tipo Boardman e cocho. A 
alimentação e observação das colmeias foram realizadas no período de setembro a 
dezembro/2018, período de escassez de alimento para abelhas, na região. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com dois 
tratamentos e oito repetições para o Tratamento com açúcar invertido (TAI) e seis 
repetições para o Tratamento com açúcar VHP (TVHP), totalizando 14 colméias. Foi 
colocado uma melgueira em cada colmeias, com lamina de cera completa. Os 
resultados estatísticos foram avaliados por meio do programa estatístico SAS (2001). A 
interação entre tratamento e período experimental foi retirada do modelo por não 
apresentarem significância. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos demonstram que os enxames alimentados se mostraram mais 
fortes em relação ao desenvolvimento de cria e com isso iniciaram a puxada de cera 
nas lâminas que foram colocadas em melgueiras. A partir da terceira semana, observou-
se que além de puxar cera na construção dos hexágonos, as abelhas começaram a 
estocar alimento. Contudo, comparando o valor médio da área de cera puxada entre os 
tratamentos, pode-se constatar que não ocorreram diferenças significativas ao nível de 
5%. Em trabalho avaliando alimentação artificial para abelhas, visando reduzir custos, 
Pinho et al (2018) apresenta resultado em que apesar da suplementação de enxames 
com xarope de açúcar e complexos comerciais contendo aminoácidos e vitaminas 
(Promotor L®) ou apenas aminoácidos (Glicopan Energy) tem sido utilizada por muitos 
apicultores (Castagnino, 2006), os efeitos da alimentação de colônias com esses 
suplementos permanecem inconclusivos, sendo importante a realização de mais 
estudos para avaliar a sua eficiência (Barros et al., 2016). 
 
Conclusão 
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A utilização do açúcar VHP (Very High Polarization) diferenciou do xarope de açúcar, 
quando houve a puxada de cera e estocagem do mel, quando fornecida no período de 
3 meses, em colméias de Apis mellifera africanizada. 
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Anexos 

 

 

Figura 1-Alimento artificial (VHP) sendo oferecido na colmeia, com alimentador do tipo 

coxo. 

 
 

Figura 2-Alimentação com açúcar VHP, consumo 100%, com bom desenvolvimento, 
quadro apresenta bom desempenho, estocando alimento. 

 
 

Figura 3-Colmeia 15 sendo alimentada com alimento artificial e xarope de açúcar, 
consumo 100%, mostrando desenvolvimento na cera e fazendo reserva de alimento nos 

alvéolos puxados, com alguns já fechados. 

 
 

Figura 4-Colmeia 23 sendo observada apenas com alimentação natural, uma pequena 
parte da cera mostra características de roeduras, sem nenhum desenvolvimento de 
cera. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA LACTOPEROXIDASE NA DETECÇÃO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA 

Resumo 

A mastite subclínica alterar a concentração da Contagem de Células CCS e também 
provoca aumento da atividade enzimática, podendo afetar o rendimento e a qualidade 
dos produtos lácteos. Com isso, buscou-se quantificar a atividade da lactoperoxidase e 
correlacioná-la com a contagem de células somáticas (CCS). Foram coletadas 50 
amostras de leite de vacas sendo amostras oriundas de animais da raça Jersey, 08 
amostras de animais Gir e 08 de guzerá realizada através da ordenha mecânica, duas 
vezes ao dia, com intervalos de doze horas, às 4:00 e 16:00. As amostras foram 
submetidas às análises de células somáticas e determinação quantitativa da 
lactoperoxidase. Os resultados com o uso dos parâmetros estimados pelo modelo 
utilizado alcançaram uma qualidade de ajuste de coeficiente de 0,96, ou seja, 96%; o 
modelo proposto com os dados experimentais de Contagem de Células Somáticas 
(CCS), o ajuste de coeficiente foi de 0,97. A atividade da lactoperoxidase foi eficiente na 
detecção de mastite é um indicativo da saúde da glândula mamária. 
 
Palavras-chave: Saúde de glândula mamaria, Contagem de células somáticas 

TITLE: USE OF LACTOPEROXIDASE IN SUBCLINICAL MASTITE DETECTION 

Abstract 

 

Subclinical mastitis changes the concentration of CCS Cell Count and also causes 
increased enzymatic activity, which may affect the yield and quality of dairy products. 
Thus, we sought to quantify lactoperoxidase activity and correlate it with somatic cell 
count (SCC). Fifty samples of cows' milk were collected from Jersey animals, 08 samples 
from Gir animals and 08 from Guzerá performed by mechanical milking, twice a day, at 
twelve hours, at 4:00 and 16: 00 The samples were submitted to somatic cell analysis 
and quantitative determination of lactoperoxidase. The results using the parameters 
estimated by the model used reached a quality of coefficient adjustment of 0.96, ie 96%; 
In the model proposed with the experimental data of Somatic Cell Count (SCC), the 
coefficient adjustment was 0.97. Lactoperoxidase activity was efficient in detecting 

mastitis is indicative of mammary gland health. 

 
 
Keywords: Breast Gland Health, Somatic Cell Count 

Introdução 
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O leite é um dos alimentos de maior importância para a sociedade, sendo consumido 
por todas as classes sociais e devido a sua composição equilibrada, é considerado um 
dos alimentos essenciais para os grupos populacionais mais frágeis: idosos, crianças e 
gestantes. Diante dessa realidade se adequar aos mais altos padrões de qualidade 
exigidos pelo mercado e pelas indústrias beneficiadoras, a obtenção de um leite cru de 
qualidade torna-se indispensável. 

A mastite é uma doença endêmica das glândulas mamária constantemente investigada 
na pecuária leiteira, devido às grandes perdas econômicas para o setor, as quais são 
causadas pela enfermidade (Schroeder, 2012; Magro et al., 2017). A afecção é 
caracterizada por uma resposta inflamatória, causada por alterações metabólicas, 
fisiológicas e traumáticas, envolvendo microrganismos patogênicos (Vliegher et al., 
2018). 

Diferente da mastite clínica, que ocasiona, entre outros sintomas, edema do úbere e 
alterações visíveis no leite (Ferreira et al., 2013; Moreira et al., 2018), os animais que 
desenvolvem a mastite subclínica não apresentam sinais aparentes, porém o leite sofre 
alterações nas suas características, como aumento da lipólise, proteólise, rancidez e 
amargor, ou seja, redução na qualidade e também diminuição na produção (IDF, 2011; 
Ferrero et al., 2014). 

A mastite subclínica alterar a concentração da Contagem de Células CCS e também 
provoca aumento da atividade enzimática, podendo afetar o rendimento e a qualidade 
dos produtos lácteos (Ferrero et al., 2014). 

A lactoperoxidase é uma das enzimas que sofre alteração na sua concentração por se 
tratar de um fator imune inato, isto é, atua na defesa da glândula mamária durante os 
estágios iniciais da infecção, através da produção de substâncias antimicrobianas, que 
vão agir destruindo ou inibindo a ação dos patógenos (Seifu et al., 2005; Urtasun et al., 
2017). 

Dessa forma, tendo-se ciência da necessidade crescente em assegurar a qualidade do 
leite produzido e, também, visando contribuir com o desenvolvimento de novas 
ferramentas para o diagnóstico da mastite subclínica bovina, buscou-se quantificar a 
atividade da lactoperoxidase e correlacioná-la com a contagem de células somáticas 

(CCS). 

 
Metodologia 

 

O universo amostral foi representado por um (n) de 50 amostras de leite de vacas sendo 
amostras oriundas de animais da raça Jersey, obtidas da Fazenda São Miguel, 
localizada em São Gonçalo do Amarante (RN); 08 amostras de animais Gir e 08 de 
guzerá, provenientes da Estação Experimental Felipe Camarão (EMPARN) /Parnamirim 
(RN). 

A coleta das amostras foi realizada através da ordenha mecânica, duas vezes ao dia, 
com intervalos de doze horas, às 4:00 e 16:00, onde antes do processo, os animais 
eram submetidos ao pré-dipping e ao pós-dipping para controle da mastite. 
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As amostras foram retiradas em triplicata dos coletores do sistema de ordenha e 
identificadas com o código do animal em frascos de polietileno de aproximadamente 
40mL, não sendo utilizado qualquer tipo de conservante. As mesmas foram 
acondicionadas em caixas isotérmicas com gelo a uma temperatura entre 2°C e 6°C e 
enviadas ao Laboratório de Qualidade do Leite (LABOLEITE/UFRN). 

As amostras foram submetidas às análises de células somáticas (CCS), utilizando o Kit 
Somaticell® e a determinação quantitativa da lactoperoxidase, recomendada por Kumar 
e Bhatia (1999), onde para o preparo das soluções, foi utilizada a metodologia descrita 
por Morita e Assumpção (2007) e de Baccan et al. (1985). 

Para as análises de contagem de células somáticas utilizando o Kit Somaticell®, que 
tem como princípio de funcionamento, determinar a contagem de células somáticas a 
partir da viscosidade do leite frente ao reagente específico, em uma proporção direta, 
em que quanto mais viscoso, mais células somáticas o leite apresenta. A leitura da 
amostra era realizada de acordo com a graduação do frasco de análise que variava de 
69 a 1970. O número no tubo, no nível do leite indicava a quantidade estimada de células 
somáticas em milhares. 

Para a determinação da atividade enzimática no leite, foi utilizado o espectrofotômetro 
5100PC UV/VIS (São Paulo, BR), a uma absorbância de 412 nm, em função do tempo, 
durante dois minutos. As amostras de leite foram diluídas numa proporção de 1:250 em 
solução tampão fosfato de sódio pH 7,0. Foram utilizados balões volumétricos de 10 mL 
onde, para essa diluição, foram necessários 40 µL do leite. Cada amostra teve o seu 
respectivo branco e, para a sua leitura, foram adicionados a uma cubeta de quartzo, 0,1 
mL do leite em solução e 3,0 mL da solução de ABTS. Para a leitura da amostra, foram 
adicionados à cubeta 0,1 mL do leite em solução, 3,0 mL da solução de ABTS 0,001mol 
L-1 e 0,1 mL da solução de peróxido de hidrogênio 0,0032 mol L-1. A leitura foi realizada 
imediatamente e anotado o valor da absorbância inicial e o valor após dois minutos, 
sendo utilizado, para os cálculos da concentração enzimática, o valor da variação da 
absorbância nesse intervalo de tempo. Os resultados foram expressos em unidade de 
atividade enzimática/mL, onde uma unidade de atividade enzimática foi definida como 
a quantidade de enzima que catalisa a oxidação de 1µmol de ABTS por minuto em 
temperatura ambiente. A atividade enzimática foi calculada de acordo com Putter e 
Becker (1983). 

 
Resultados e Discussões 

 

As amostras quantificadas para lactoperoxidase foram submetidas à análise de 
regressão linear múltipla para calibração dos dados, frente ao modelo sugerido. Os 
resultados com o uso dos parâmetros estimados pelo modelo utilizado alcançaram uma 
qualidade de ajuste de coeficiente de 0,96, ou seja, 96% dos dados experimentais, 
descritos. (gráfico 1). Esse resultado sugere que a atividade enzimática pode ser 
mensurada por esse modelo de forma eficaz, podendo ser uma nova forma de 
identificação da mastite subclínica. 

Avaliando outras pesquisas relacionadas à enzima, utilizando a regressão linear 
múltipla, Blel et al. (2001) visando desenvolver um método colorimétrico rápido para a 
medição da atividade da lactoperoxidase, encontraram um ajuste de coeficiente de 0,97, 
ao utilizar o método de Rothenfusser, constituído pelo reagente guaiacol e p-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 429 

 

fenilenodiamina, quando comparado a metodologia descrita por Resmini et al. (1985) e 
R²= 0,98, aplicando o reagente ABTS, em relação ao método de Barrett et al.(1999). 

Trujillo et al. (2007), avaliando a inativação enzimática em leite de caprinos em relação 
as temperaturas de 69°C, 71° e 73°C, obtiveram valores para o R² 298 de 0,96, 0,94 
299 e 0,97, respectivamente, concluindo que a estabilidade enzimática diminui com o 
aumento da temperatura. 

Shamila - Syuhada et al. (2016) avaliaram a inativação de bactérias patogênicas do leite 
utilizando a combinação de um ultrassom com o sistema lactoperoxidase, e os 
resultados observados, mostraram que houve maior redução microbiana em menor 
amplitude e tempo, quando comparado a utilização da ultrassonografia sozinha. Os 
modelos de regressão obtidos nesse estudo apresentaram coeficiente de determinação 
variando entre 0,9991 a 0,9996 para as diferentes culturas bacterianas. 

Correlacionando o modelo proposto com os dados experimentais de Contagem de 
Células Somáticas (CCS), o ajuste de coeficiente foi de 0,97, o qual está representado 

no gráfico 2. 

Considerando outras pesquisas realizadas, quanto ao comportamento da CCS, Ubaldo 
et al. (2015) avaliaram, em queijo mussarela, aminas bioativas que podem ser 
prejudiciais ao consumidor, produzido com leite contendo diferentes níveis de contagem 
de células somáticas e observaram que houve maior proteólise nas amostras de queijo 
elaboradas com leite com maior número de CCS, obtendo um valor de R²= 0,90 para a 
correlação das aminas bioativas e a contagem de células somáticas. 

 

Conclusão 

 

A atividade da lactoperoxidase pode ser utilizada como um indicativo da saúde da 
glândula mamária e detecção de mastite subclínica. 
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Gráfico 1: Gráfico da calibração da atividade enzimática 

 
 

Gráfico 2: Gráfico da calibração da CCS 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) em função da 

idade da planta em plantio comercial 

Resumo 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em zonas 
ocupadas por caatinga, sendo que muitas já encontram-se alteradas. Essa situação 
ocorre em função da retirada irregular da vegetação, tanto para suprimento de lenha, 
como a retirada inadequada das cascas das árvores para o curtimento de peles. O 
objetivo deste trabalho é obter informações científicas suficientes, ao longo dos anos, 
que identifiquem a melhor idade de coleta da casca de jurema-preta, em um plantio 
comercial, visando a maior concentração de teor de taninos condensados. Foram 
determinados o teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny e o teor de taninos 
condensados (TTC). Os resultados mostraram que os valores de TST, índice de Stiasny 
e TTC diferiram estatisticamente entre os anos analisados, em função da idade da 
planta. Na variável teor de sólidos totais, que demonstra a quantidade de extrativos 
totais presentes na amostra analisada, foi de 26,41, 27,60%, e 16,22. Os dados 
relacionados ao índice de Stiasny apresentou porcentagem de 82,51%, 74,82% e 84,09. 
As amostras coletadas apresentaram TTC de, respectivamente, 22,04%, 20,65% e 
16,14%. A espécie jurema-preta apresenta potencial para produção de extratos tânicos, 
indivíduos com 6 anos de idade apresentaram teor de sólidos totais e teor de taninos 
condensados diferente dos demais anos analisados. Sendo necessário realizar mais 
estudos ao longo dos para verificar o teor de taninos presentes na casca da Jurema 
preta. 
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, semiárido, espécie nativa. 

TITLE: Content of tannins of the species Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) according to 

plant age in commercial planting 

Abstract 

In Brazil, 62% of the areas susceptible to desertification are located in areas occupied 
by the caatinga, and many already are changed (MMA, 2016). This situation occurs due 
to the irregular withdrawal of vegetation, both for wood supply, as the improper 
withdrawal of the bark of trees to the tanning of skins. The aim of this work is to obtain 
sufficient scientific information, over the years, identifying the best age of collects the 
bark of Mimosa in a commercial planting, aiming at the greatest concentration of 
condensed tannins content. The materials collected have been dried in the air, ground 
and classified.  Then determined the content of total solids (TST), Stiasny index and 
condensed tannins (TTC). The results showed that the values of TST, Stiasny index and 
TTC differed statistically between the years analyzed, depending on the age of the plant. 
In the total solids content, which shows the total amount of extractives present in the 
sample analyzed was 26.41, 27.60%, 16.22. The index-related data presented 82.51% 
percentage Stiasny, 74.82 percent and 84.09. The samples collected showed TTC of 
22.04% respectively, 20.65% to 16.14%. The species Mimosa offers potential for the 
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production of extracts during flu, 6-year-old individuals showed total solids and 
condensed tannins content different from otheryears analyzed, represented a decrease 
in these variables as the age of the plant.  
 
Keywords: Vegetable tannins, semiarid, native species. 

Introdução 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em zonas 
ocupadas por caatinga, sendo que muitas já encontram-se alteradas (MMA, 2016). Essa 
situação ocorre em função da retirada irregular da vegetação, tanto para suprimento de 

lenha, como a retirada inadequada das cascas das árvores para o curtimento de peles. 

A Lei Nº 12.651 de 12 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa, estabelece que é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros (PFNM), 
incluindo cascas de espécies taníferas, remetendo a regulamentos específicos os 
aspectos referentes ao período de coleta e volumes explorados, exigindo que se 
observem as técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da 
espécie (BRASIL, 2012). Porém, devido à escassez de estudos nesta área, pouco se 
sabe a respeito das técnicas adequadas para extração da casca sem danos a planta, 
ou ainda, melhor idade de coleta, ou época de coleta, ou sobre novas alternativas de 
extração de taninos de partes vegetais que minimizem os danos causados as mesmas, 
diminuindo os riscos de mortalidade dos indivíduos arbóreos nativos. 

Além da importância no curtimento de couros e peles, os taninos condensados são 
utilizados pela indústria de petróleo como agentes de suspensão, dispersantes e 
fluidificantes em lama de perfuração, controlando a viscosidade de argilas na perfuração 
de poços (PANSHIN et al., 1962; DOAT, 1978), sendo, também, empregados na 
fabricação de tintas e adesivos especiais para madeira e derivados, em países como 
Austrália e África do Sul (TRUGILHO et al., 1997). Os taninos podem representar de 2 
a 40% da massa seca da casca de várias espécies florestais (HASLAM, 1966; PANSHIN 
et al., 1962). No Brasil, há várias espécies produtoras de taninos, porém os curtumes 
tradicionais da Região Nordeste, que utilizam os taninos vegetais, apesar da diversidade 
de espécie arbóreas e arbustivas de ocorrência na região, têm, no angico vermelho 
(Anadenanthera macrocapa) (Benth.) Brenan, sua única fonte de taninos (PAES et al., 
2006). 

O mercado mundial de taninos vegetais produz cerca de 160 mil t/ano, sendo 
aproximadamente 100 mil toneladas provenientes de plantios de acácia; o restante 
advém de outras espécies, como castanheira (origem italiana), quebracho (argentino) e 
tara (peruano). A empresa TANAC, localizada no Brasil, possui a maior unidade 
mundial, com capacidade para 32 mil t/ano. A outra concorrente brasileira, a SETA, tem 
duas fábricas com capacidade total para 27 mil t/ano. A TANAC possui 26 mil hectares 
próprios, cultivados próximos ao porto de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, 
de onde também exporta a madeira para o Japão para produção de celulose, 
aglomerados e chapas de MDF(QUIMICA, 2005). 

A jurema preta é uma espécie pioneira amplamente distribuída no semiárido brasileiro, 
por apresentar um alto poder calorífico, a mesma é muito explorada para fins 
energéticos (Oliveira, 2003; Oliveira et al., 2006) como também, utilizada para produção 
forragem e madeira para construções rurais. Paes et al. (2006b) constataram que a 
casca de jurema preta apresenta 17,74% de taninos, tendo potencial para indústrias de 
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couros e tanantes. Azevêdo (2010) identificou que os taninos obtidos desta espécie 
dispõem de boas características para a produção de adesivo tanino formaldeído. 

Em função da importância socioeconômica da vegetação da Região Semiárida 
brasileira, este trabalho busca de obter informações científicas suficientes, ao longo dos 
anos, que identifiquem a melhor idade de coleta da casca de jurema preta (Mimosa 
tenuiflora) (Willd.) Poir., em um plantio comercial, visando a maior concentração de teor 

de taninos condensados. 

 
Metodologia 

 

Distribuição de coletas 

Este trabalho deverá ser desenvolvido ao longo dos anos, e será realizada a coleta das 
cascas da espécie jurema-preta em novembro de cada ano. Este mês foi escolhido por 
ser considerado período seco, o que fui observado na literatura maior concentração de 
taninos na casca. 

Seleção do material de estudo 

Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas de Mimosa tenuiflora, escolhidas 
em um plantio comercial com 6 (seis) anos de idade, que vegetam no Campus de 
Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN. A coleta ocorreu em novembro de cada ano, onde as árvores estudadas 
foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com ausência de 
ataque de pragas e doenças. 

Coleta da casca 

As cascas foram retiradas em amostras no tronco, galhos e ramos com diâmetro de até 
2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e foi determinado o diâmetro 
da casca com uso de um paquímetro. O material foi cortado com auxílio de um facão, 
em fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, e foram secos ao ar e moídos 
em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor granulometria. Para evitar o 
aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química dos taninos, o processo de moagem foi realizado com paradas 
constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficaram aquecidas. 

Para as análises, os materiais foram classificados, onde utilizou-se a porção que passou 
pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A 
serragem obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para 
permitir os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
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à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. 

Após cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) 
e em um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido 
foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, 
concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação 
da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%) = Mi – Mf * 100 (1) 

Mi 

Em que: TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; Mi = Massa seca da amostra 
em gramas; Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 

Stiasny (Equação 2). 

I(%) = (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; M1 = Massa de sólidos em 50 mL 
de extrato; M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra será obtida ao multiplicar o índice 
de Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; TST = Teor de 

sólidos totais (Equação 1); I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

 

Resultados e Discussões 

 
Os valores de teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny e teor de taninos 
condensados (TTC) diferiram estatisticamente entre os diferentes anos de coleta da 
casca, em função da idade da planta. 
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Na variável teor de sólidos totais, que demonstra a quantidade de extrativos totais 
presentes na amostra analisada, a coleta realizada no ano de 2019, em que a planta 
encontra-se com 6 anos de idade, foi de 16,22%, enquanto que nas coletas realizadas 
em 2016 e 2017, onde a planta estava com 5 e 6 anos de idade, apresentaram 26,41 e 
27,60%, respectivamente, diferindo dos demais anos estudados (Tabela 1).  

 O valor encontrado de TST nos indivíduos quando estavam com 4 e 5 anos de idade, 
neste estudo, foi superior ao valor encontrado por Paes et al. (2006a) para a mesma 
espécie, que encontrou o valor de 26,32%, podendo estar relacionado com a qualidade 
do sítio, posição que as amostras foram coletadas (PAES, 2006b), idade da árvore, 
período de coleta (AZEVEDO et al. 2015) e/ou ao local de coleta. 

Os dados relacionados ao índice de Stiasny, que se refere à quantidade de substâncias 
do extrato total que reagiu com o formaldeído em meio ácido, o material coletado quando 
os indivíduos estavam com 4 anos de idade apresentou percentual de 82,51%, e com 6 
anos de idade apresentou 84,09% de índice de Stiasny, não apresentando diferença 
significativa. Entretanto, na coleta realizada quando os indivíduos apresentavam 5 anos 
de idade, foi de 74,82%, resultado semelhante ao encontrado por Lopes et al. (2015), 
que obteve 71,2% quanto ao IS para a mesma espécie desta pesquisa. 

O teor de taninos condensados (TTC), que indica a proporção de taninos presentes nos 
materiais analisados, é, segundo Lopes et al. (2015), o principal parâmetro para se 
avaliar as substâncias tânicas presentes na amostra analisada, devido representar a 
porcentagem de taninos puros, formados por polifenóis, obtidos a partir da casca. Neste 
estudo, as amostras coletadas nos anos de 2016 e 2017 apresentaram TTC de, 
respectivamente, 22,04% e 20,65%, já a coleta realizada no ano de 2018, quando os 
indivíduos encontravam-se com 6 anos de idade, resultou em 16,14% de teor de taninos 
condensados, diferenciando-se estatisticamente dos demais . 

A jurema preta vem apresentando valores médios, maiores e/ ou similares aos obtidos 
em estudo com a espécie angico vermelho, espécie usualmente utilizada na indústria 
de curtumes de peles da região Nordeste (LIMA et al., 2014; PAES et al., 2006b; 
SARTORI et al., 2014). Além de que os taninos da Jurema preta apresentaram ótimos 
resultados no curtimento de peles caprinas, não necessitando de dispersantes (LIMA et 
al., 2014), justificando assim a utilização desta espécie em supressão à utilização do 
angico vermelho. 

  

 

Conclusão 

 

A espécie Mimosa tenuiflora apresenta potencial para produção de taninos, sendo 
necessário realizar mais estudos ao longo dos anos, para verificar a idade ideal de 
coleta do material visando maior produtividade.  

 

Referências 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 437 

 

AZEVÊDO TKB. Relações entre madeira, casca e teor de substâncias tânicas e 
qualidade dos taninos de jurema-preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.) para produção 
de adesivos tanino formaldeído [dissertação]. Patos: Universidade Federal de Campina 
Grande; 2010. 76 p. 

AZEVEDO, T. K. B. et al. Qualidade dos taninos de jurema-preta (mimosa tenuiflora) 
para a produção de adesivo tanino formaldeído, Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 

2, p. 507 514, 2015. 

BRASIL, Lei Nº 12.651 de 12 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa, 2012. 

CARNEIRO, A. C. O. et al. Parâmetros cinéticos de adesivos produzidos a partir de 
taninos de Anadenanthera peregrina e Eucalyptus grandis. Revista Árvore, Viçosa, v. 
36, n. 4, p. 767-775, 2012. 

DOAT, J. Les tanins dans les bois tropicaux. Bois et Forêsts des Tropiques, Nogent, v. 
182, p. 35-37, 1978. 

HASLAM, E. 1966. Chemisty of vegetable tannins. London: Academic, 170 p. 

LIMA, C. R.; PAES, J.B.; LIMA, V. L. A; DELGADO, M. F. F.; LIMA, R. A. Potencialidades 
dos extratos tânicos de três espécies florestais no curtimento de peles caprinas. Revista 
Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.18, n.11, p.1192–1197, 2014. 

LOPES, P.J.G.; CALEGARI, L.; CALEGARI, C.C.A.; OLIVEIRA, E.; STANGERLIN, 
D.M.; GATTO, D.A. Produtividade em casca e taninos condensados de jurema-preta. 
Nativa, Sinop, v. 03, n. 02, p. 95-101, 2015. 

OLIVEIRA E. Características anatômicas, químicas e térmicas da madeira de três 
espécies de maior ocorrência no Semiárido Nordestino [tese]. Viçosa: Universidade 
Federal de Viçosa; 122 p. 2003. 

PAES, J. B.; DINIZ, C. E. F.; MARINHO, I. V.; LIMA, C. R. Avaliação do potencial tanífero 
de seis espécies florestais de ocorrência no semi-árido brasileiro. Cerne, Lavras, v. 12, 

n. 3, p. 232-238, 2006a. 

PAES, J.B.; AZEVEDO, T. K. B.; LIMA, C. R.; OLIVEIRA, E. Variação no teor de taninos 
com as fenofases da planta e posições no tronco em árvores de angico vermelho 
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Gris.) Alts.). In: ENCONTRO 
BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 10., São Pedro, 
2006. Anais... São Pedro: CEVEMAD/UNESP/IBRAMEM, 2006b. 

PANSHIN, A. J.; HARRAR, E. S.; BETHEL, J. S.; BAKER, W. J. Forest products: their 
sources, production, and utilization. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 538 p, 1962. 

PAES, J.B.; MARINHO, I. V.; LIMA, R. A.; LIMA, C. R.; AZEVEDO, T. K. B. Viabilidade 
técnica dos taninos de quatro espécies florestais de ocorrência no semi-árido brasileiro 
no curtimento de peles. Ciência Florestal. p. 453-462, 2006. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 438 

 

QUÍMICA – Especialização também atinge o curtimento. Revista Química e Derivados 
2004; 423 [cited 2011 set. 16]. Available from: 

www.quimicaederivados.com.br/revista/qd423/couro5.htm. 

SARTORI, C.J.; MORI, F.A.; VALE, M.L.A.; MENDES, L.M. & PROTÁSIO, T.P. 
Rendimento gravimétrico em taninos condensados nas cascas de Anadenanthera 
peregrina em diferentes classes diamétricas. Revista Cerne, Lavras (M.G), v. 20, n. 2, 

p. 239-244, 2014. 

TRUGILHO, P. F. et al. Determinação do teor de taninos na casca de Eucalyptus spp. 
Cerne, Lavras, v. 9, n. 2. p. 246-254, 2003. 

 

Anexos 

 

 

Comparações entre médias do teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor 
de taninos condensados (%) da casca da jurema-preta (Mimosa tenuiflora) em função 

da idade da planta. 
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TÍTULO: Confecção e operacionalização de secador solar na secagem de plantas 

aromáticas com potencial fitoterápico e alimentício. 

Resumo 

A desidratação é um processo que consiste na eliminação de água de uma matéria-
prima ou produto alimentício por evaporação, com transferência de calor e massa. É 
necessário fornecimento de calor para evaporar a umidade de materiais úmidos e um 
meio de transporte para remover o vapor de água formado na superfície do produto a 
ser seco. O processo de secagem pode envolver três meios de transferência de calor: 
convecção, condução e radiação. O presente projeto tem como objetivo acompanhar a 
confecção e operacionalização de um secador solar, monitorar a secagem solar de 
ervas aromáticas e incorporar as ervas desidratadas na elaboração de requeijão 
cremoso. Foi confeccionado um secador solar na marcenaria da EAJ, tendo em vista 
ser um equipamento simples, de baixo custo e fácil utilização. Ademais, ele é 
recomendado como alternativa para as secagens naturais (ao ar livre) beneficiando 
especialmente pequenos produtores que não podem arcar com os altos custos do 
processo industrial de matérias-primas agropecuárias. O secador solar proporciona 
economia ao produtor e garante um produto final com qualidade apropriada para 
comercialização. 
 
Palavras-chave: Secagem natural, moringa, energia solar, agricultura familiar. 

TITLE: Preparation and operation of a solar dryer in the drying of aromatic plants with 

phytotherapeutic and food potential. 

Abstract 

Dehydration is a process of evaporating water from a raw material or food product by 
evaporation with heat and mass transfer. Heat supply is required to evaporate moisture 
from damp materials and a means of transport to remove water vapor formed on the 
surface of the product to be dried. The drying process may involve three heat transfer 
media: convection, conduction and radiation. This project aims to monitor the making 
and operation of a solar dryer, monitor the solar drying of aromatic herbs and incorporate 
dehydrated herbs in the preparation of creamy curd. A solar dryer was made in EAJ 
joinery, in order to be a simple equipment, low cost and easy to use. Moreover, it is 
recommended as an alternative to natural (outdoor) drying especially benefiting small 
producers who cannot afford the high costs of the industrial process of agricultural raw 
materials. The solar dryer provides savings to the producer and guarantees a final 
product with quality suitable for commercialization 
 

Keywords: Natural drying, moringa, solar energy, family farming. 

Introdução 

INTRODUCÃO 
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A utilização de ervas para fins terapêuticos decorre de muito tempo atrás. As civilizações 
antigas já utilizavam ervas para cura de doenças e hoje a Organização Mundial da 
Saúde – OMS estima que as vendas totais de ervas medicinais alcançaram a cifra de 
US$ 400 milhões no Brasil em 2001 (SOYAMA, 2007). Entretanto, a comercialização de 
plantas medicinais e aromáticas, de forma inadequada são os principais obstáculos na 
cadeia produtiva, em especial ao se tratar de agricultura familiar, resultando assim em 
uma baixa qualidade sanitária dos produtos. Fica evidente, portanto que a incorporação 
de melhorias tecnológicas e a padronização de procedimentos no processamento dos 
vegetais, são necessárias na melhoria da qualidade dos produtos disponibilizados ao 
consumidor final. Logo, é perceptível que a tecnologia de secagem é primordial para 
aumentar a vida útil dos produtos e tornar mais prático o seu transporte, além do mais, 
o uso dessa tecnologia possibilita a incorporação das ervas em produtos industrializados 
como o requeijão cremoso, utilizado no projeto, que é um produto amplamente 
consumido no brasil. Outro ponto a se acrescentar, é a questão do baixo custo e da fácil 
fabricação do secador solar utilizado no projeto, que facilitará ainda mais os 
processamentos dos pequenos produtores. 

 
Metodologia 

 

A bolsa pesquisa realizada no Laboratório de Agroindústria, CVT (Centro Vocacional 
Tecnológico) da EAJ (Escola Agrícola de Jundiaí) viabilizou a aplicação da teoria 
adquirida na Escola à prática e permitiu maior aproximação com o meio profissional na 
área da Agroindústria. 

ELABORAÇÃO DAS ERVAS 

O secador (1,20 x 0,80 m) solar foi confeccionado, em madeira, na marcenaria da Escola 
Agrícola de Jundiaí (EAJ) / UFRN. 

A matéria-prima, hortaliças folhas, foi obtida na horta da EAJ. As folhas de moringa 
foram colhidas em planta externa (Natal-RN). Posteriormente, o material foi selecionado 
e escolhido o que apresentasse características mais apropriadas para o processamento. 
Lavagem: foi realizado a lavagem das folhas visando a remoção das sujidades 
aparentes e resíduos de terra.Sanitização: As ervas foram deixadas imersas em um 
solução de hipoclorito de sódio (6 mL a cada a cada 1 litro de água) a fim de agir contra 
a presença de microrganismos, por 20 minutos.Processo de Desidratação: após a 
sanitização, metade as ervas foram levadas ao secador solar, e após serem 
desidratadas foram acondicionadas em potes (vidro) fechados até serem 
utilizadas.Trituração: As ervas foram trituradas e posteriormente guardadas em potes 
(vidro), com o intuito de preservar suas características sensoriais.Uso do pó das ervas 
em requeijão: foi definido e pesado a quantidade a ser utilizada na elaboração do 
requeijão. 

ELABORAÇÃO DO REQUEIJÃO SABORIZADO COM AS ERVAS 

Tratamento térmico: Colocou-se o leite filtrado em uma panela em banho maria e levar 
ao fogo para aquecer até atingir 72°C.Coagulação ácida: Adicionou-se o ácido láctico 
ao leite mexer durante 3 minutos.Repouso: O fogo foi desligado e o leite ficou 
repousando durante um período de 20 minutos e posteriormente coar a massa do soro 
em uma peneira fina.Separação: Separou-se a massa do soro, coando-a em uma 
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peneira fina.Homogeneização: A massa escorrida juntamente com os outros 
ingredientes foi batida no liquidificador por aproximadamente 5 minutos até ficar 
homogenia.Fundição: Transferiu-se a massa para uma panela e esta foi cozinhada em 
banho maria até atingir 80°C.Adição do condimento: Após desligar o fogo, foi adicionado 
o condimento (pó da moringa ou do coentro) e mexeu-se a massa até completa 
incorporação.Pesagem: O requeijão foi colocado em um recipiente e foi pesado em uma 
balança para verificar seu rendimento.Resfriamento: O produto foi resfriado até 60°C e 
foi conservado na geladeira entre 3°C e 5°C, consumir em até 30 dias.O requeijão 
elaborado e saborizado com ervas desidratadas foi armazenado sob refrigeração e 
submetido a análise sensorial com a finalidade de testar a sua aceitação 

 
Resultados e Discussões 

 
O secador solar confeccionado, no âmbito do projeto, servirá de modelo a pequenos 
produtores a utilizarem, auxiliando-os na viabilização da propriedade rural. Pois, após a 
secagem, o valor agregado de ervas, hortaliças e condimentos aumenta, podendo gerar 
maior renda. Depois da secagem as plantas medicinais podem ser utilizadas de várias 
formas como tintura, chás, preparações culinárias, incorporar em alimentos 
processados, etc. Avaliação de atributos sensoriais proporcionados ao requeijão 
cremoso pela presença de ervas desidratadas em secador solar, está apresentada, 
conforme resultados obtidos (valores médios) pela aplicação da Escala Hedônica (1 a 
9). AROMA: 6,9 TEXTURA: 8,1 SABOR: 8,03 COR: 7,6 APARÊNCIA GLOBAL: 7,7 
Intenção de compra do requeijão cremoso adicionado de ervas desidratadas em 
secador solar. CERTAMENTE COMPRARIA: 55,3% PROVAVELMENTE COMPRARIA: 
25,7% TALVEZ COMPRASSE: 29,6% 
 
Conclusão 

 

Através da vivencia e dos ensinamentos passados pelo Orientador José Barros minha 
aprendizagem foi expandida, especialmente, sobre a aplicação correta de métodos 
adequados na conservação e beneficiamento de ervas.Ademais, os conhecimentos 
também foram ampliados no que tange à qualidade da matéria prima, as suas 
características, as funções dos equipamentos e dos utensílios utilizados durante todo 
período do projeto.Minha percepção também foi marcada pela importância da 
agroindústria de base familiar, tendo em vista a utilização do secador solar produzido 
na marcenaria da instituição (EAJ), com baixo custo comparado à estufas industriais.Por 
fim, a combinação dos tratamentos utilizados mostrou-se adequados, por meio da 
análise sensorial, para produção do requeijão saborizado com moringa ou coentro numa 
perspectiva comercial.E, através dos resultados conseguidos, conclui-se a viabilidade 
do projeto e sua aplicação na agricultura familiar. 
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Anexos 

 

 

Gráficos com Avaliação de atributos sensoriais do requeijão cremoso adicionado de 
ervas desidratadas em secador solar, conforme escala hedônica, e com os dados da 
intenção de compras adquiridos na análise referente ao requeijão cremoso. 
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TÍTULO: Dinâmica da paisagem de uma Floresta Tropical Sazonalmente Seca na 

Escola agrícola de Jundiaí 

Resumo 

A Escola Agrícola de Jundiaí apresenta em seu território uma Floresta Tropical 
Sazonalmente Seca (FTSS) utilizada pela população local, da qual sua preservação é 
importante para a biota. Assim, para o acompanhamento do uso da FTSS, o 
monitoramento das mudanças ocorrentes na área é fundamental. Com isso, o objetivo 
do presente trabalho foi apresentar e analisar a dinâmica de paisagem da remanescente 
florestal, mediante a integração de técnicas combinadas de sensoriamento remoto e 
sistema de informações geográficas. Constatou-se que entre os anos de 1992 e 2003 
ocorreu uma diminuição em cerca de 16,44% e um leve acréscimo de 7,76% nos 16 
anos seguintes, demonstrando um balanço negativo de 110,88 ha (8,68%). Nota-se que 
a maior parte da área vegetada é suprimida e substituída pela classe solo exposto, a 
qual em 2019 representa 12,82%, contabilizando um acréscimo de 5,26% em relação a 
1992. A FTSS predomina em mais de 77%, entretanto, determinadas áreas vegetadas 
vem sofrendo fragmentações ao longo das décadas em decorrência da retirada de 
madeira para suprir a demanda da população residente no território pertencente a EAJ 
ou em povoados adjacentes. 
 
Palavras-chave: Mata Seca, uso e ocupação do solo, sensoriamento remoto. 

TITLE: Landscape dynamics of a seasonally dry tropical forest at Jundiaí Agricultural 

School 

Abstract 

The Jundiaí Agricultural School (JAS) has in its territory a 1,277 ha Seasonally Dry 
Tropical Forest (SDTF) used by the local population, whose preservation is important for 
biota. Thus, to monitor the use of SDTF, monitoring changes in the area is essential. 
Thus, the objective of the present work is to present and analyze the landscape dynamics 
of the forest remnant, through the integration of combined remote sensing techniques 
and geographic information system. It was found that between 1992 and 2003 there was 
a decrease of about 16.44% and a slight increase of 7.76% over the following 16 years, 
showing a negative balance of 110.88 ha (8.68%). It should be noted that most of the 
vegetated area is suppressed and replaced by the exposed soil class, which in 2019 
represents 12.82%, accounting for an increase of 5.26% compared to 1992. SDTF 
predominates in more than 77%. However, certain vegetated areas have been 
fragmented over the decades due to the removal of wood to meet the demand of the 
population residing in the territory belonging to JAS or in adjacent villages. 
 
Keywords: Dry Forest, land use and occupation, remote sensing. 

Introdução 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 444 

 

A história da ocupação e uso do solo pelos Sapiens nos continentes é acompanhada de 
grandes perturbações no ambiente e redução de florestas a fragmentos. Em um 
contexto nacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) relatou que 
entre os anos de 2000 e 2016 houve uma redução na vegetação florestal de 7,5% e 
crescimento em áreas de agricultura e silvicultura. 

No nordeste, embora estudos sobre sua biodiversidade estejam sendo realizados em 
uma maior proporção muito acredita-se na sua vegetação apenas como empecilho para 
atividades, como pastagem, não havendo o manejo adequado da vegetação e, como 
consequência, a perda da biota local. De modo parecido, a Mata Seca ou Floresta 
Tropical Sazonalmente Seca (FTSS), termos aplicados para a vegetação com 
formações arbóreas em regiões com duas estações bem definidas (MURPHY & LUGO, 
1986), encontradas em áreas de cerrado, caatinga e de transição (SILVA, 2011) sofrem 
forte pressão antrópica por se situar em solos, de modo geral, mais férteis. 

Nesse contexto, a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) apresenta em seu território uma 
FTSS de 1.277 ha utilizada, segundo Cestaro & Soares (2004), de forma sustentável 
pela população local para a retirada de estaca e mourões através do corte seletivo. 
Assim, para o acompanhamento do uso da FTSS presente na EAJ, o monitoramento 
das mudanças ocorrentes na área é fundamental. Desse modo, Sensoriamento Remoto 
associado a Ecologia de Paisagem propiciam informações que auxiliam na elaboração 
de planos de controle para distúrbios ambientais (TAKATORI et al. 2017). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi apresentar e analisar a dinâmica de paisagem 
da remanescente de FTSS inserida dentro da Escola Agrícola de Jundiaí, mediante a 
integração de técnicas combinadas de sensoriamento remoto e sistema de informações 
geográficas. 

 
Metodologia 

 

Área de estudo 

A área de estudo encontra-se localizada no município de Macaíba, Mesorregião Leste 
do Estado do Rio Grande do Norte. Pertencente a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), 
Campus de Macaíba, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Conforme classificado por Köppen, o clima local é caracterizado como tropical chuvoso, 
ou seja, uma transição entre os tipos As e BSw, apresentando estação chuvosa de 
outono e inverno, com temperatura média de 27°C, sendo a máxima de 32°C e a mínima 
de 21°C, umidade relativa média anual de 76% e precipitação pluviométrica variando 
entre 863,7 e 1.070,7 mm (IDEMA, 2013). 

Seleção de imagem 

A proposta metodológica adotada consistiu na obtenção de imagens TM Landsat 5 
(Nível 2) e OLI Landsat 8 (Nível 2) através do repositório digital Earth Explorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov/), correspondentes ao Path 214 e Row 064 com as datas 
2 de Julho de 1992 e 3 de setembro de 2003 para as cenas provenientes do sensor TM 
(Thematic Mapper). Este sensor é caracterizado por uma resolução espacial de 30m, 
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sendo de 120m no canal termal, e resolução temporal de 16 dias. O TM Landsat-5 tem 
uma órbita quase polar e heliossíncrona, numa altitude média de 705,3km e uma 
inclinação de 98,2°. Para as imagens do sensor OLI (Operational Land Imager) foi obtida 
a cena datada de 5 de junho de 2019. O OLI é um sensor com resolução radiométrica 
de 16bits e com resoluçaõ espacial de 15m para a banda pancromática e 30 m para as 
demais. 

Levando em consideração que imagens landsat possuem uma resolução espacial 
moderada o que viabilizam o uso destas , sobretudo em estudos de escala regional, a 
escolha das 4 imagens landsat deveu-se principalmente ao critério de disponibilidade 
ao longo das décadas de interesse, aquisição gratuita em repositórios de imagens 

digitais, e cenas com o menor número de cobertura de nuvens possível. 

Processamento Digital de Imagens 

Com o intuito de otimizar a identificação e mapeamento do uso/ocupação do solo na 
escola agrícola de Jundiaí, foram aplicadas técnicas de processamento digital de 
imagens (PDI) a partir de produtos multisensores os quais permitiram uma análise 
temporal decadal da EAJ. As etapas de PDI foram executadas no software ERDAS 
IMAGINE®, como as composições coloridas R5G4B3 para a imagem TM e R6G5B4 
para a OLI no sistema de cores Red-Green-Blue (RGB), além do emprego de técnicas 
de manipulação histogrâmica que buscaram o realce de contraste entre os alvos 
contidos na área e facilitaram a extração das informações. 

Mapeamento das classes de cobertura e uso do solo 

Através do software ArcGIS 10.5®, buscou-se a vetorização e delimitação dos limites 
da escola agrícola e classificação das classes contidas na área. O método de 
classificação empregado foi o de classificação manual, que consiste no agrupamento e 
vetorização de regiões homogêneas, levando em consideração parâmetros de 
fotointerpretação como cor, forma, tamanho, padrão textural e homogeneidade. As 
classes identificadas e vetorizadas na área foram: agricultura, floresta tropical 
Sazonalmente Seca, corpos d’água, edificações, silvicultura e solo exposto. 

 
Resultados e Discussões 

 
A figura 2 e a tabela 1 representam e quantificam o uso e a ocupação do solo na área 
pertencente a escola agrícola de Jundiaí no intervalo de 26 anos. Ao avaliar a dinâmica 
temporal da FTSS, constatou-se que entre os anos de 1992 e 2003 ocorreu uma 
diminuição em cerca de 16,44% e um leve acréscimo de 7,76% nos 16 anos seguintes, 
demonstrando um balanço negativo de 110,88 ha (8,68%). Nota-se que a maior parte 
da área vegetada é suprimida e substituída pela classe solo exposto, a qual em 2019 
representa 12,82%, contabilizando um acréscimo de 5,26% em relação a 1992. Um 
fenômeno a ser destacado na área de estudo é o avanço da classe edificações no 
período entre 2003 e 2019. Este fato ocorre em decorrência da ampliação da estrutura 
física da escola agrícola, a qual foi impulsionada em função da criação de cursos 
técnicos e de graduação no período. Para a classe agricultura constata-se uma 
diminuição discreta de cerca de 0,79% de sua área. 
 

Conclusão 
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O processamento das imagens obtidas pelo Landsat-TM e Landsat-OLI, por meio de 
sistema de informações geográficas(SIG), possibilitaram o mapeamento do uso e 
ocupação do solo da Escola Agrícola de Jundiaí entre os anos de 1992 e 2019, sendo 
possível avaliar a distribuição espacial e quantitativamente a FTSS. Desse modo, 
constatou-se que a mesma predomina em mais de 77%, entretanto, determinadas áreas 
vegetadas vem sofrendo fragmentações ao longo das décadas em decorrência da 
retirada de madeira para suprir a demanda da população residente no território 
pertencente a EAJ ou em povoados adjacentes. Outro fatores determinantes no balanço 
negativo da classe vegetação é a expansão das edificações e a pressão urbana no 
entorno. A integração de dados multifontes possibilitou a espacialização dos alvos 
contidos no território permitindo uma análise multitemporal da dinâmica da paisagem, 
proporcionando subsídios para a gestão dos recursos naturais na área e minimização 
dos impactos ambientais. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica da área de estudo 

 
 

Tabela 1 – Distribuição absoluta (ha) e porcentagem de redução/ampliação (%) das 
classes de uso e ocupação do solo no período de 1992 e 2018. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 447 

 

 

Figura 2 - Mapa multitemporal de cobertura e uso do solo do fragmento florestal da 

Escola Agrícola de Jundiaí 
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TÍTULO: Variações alométricas de Roupala montana Aubl. em uma área de Mata 

Atlântica no Nordeste do Brasil 

Resumo 

Roupala montana pertence à família Proteaceae e seus nomes vernaculares são carne-
de-vaca e carvalho vermelha. Possui ocorrência em todas as regiões, com maior 
frequência no sudeste e centro-oeste do país. A espécie é empregada na construção 
civil, fabricação de móveis, na apicultura, no artesanato, e é recomendada para 
recuperação de áreas degradadas. O estudo da alometria visa compreender as relações 
entre o tamanho e forma dos vegetais, sendo isso importante para a compreensão 
estrutural e funcional das comunidades florestais. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
as relações alométricas da Roupala montana em um fragmento de Mata Atlântica no 
município de Macaíba - RN. Foram amostrados um total de 20 indivíduos arbóreos, 
mensurando em cada indivíduo: altura total – HT, altura da copa – HC, diâmetro médio 
da copa – DMC e circunferência à altura do peito – CAP. Verificou-se que as maiores 
intensidades de correlação foram entre HT e HC e entre DAP e DMC com o valor de 
0,57 e 0,68, respectivamente (p < 0,01). Os resultados demostraram a existência de 
variação fenotípica que poderá ser utilizada como subsídios em programas de 
propagação e restauração florestal. 
 
Palavras-chave: Carne-de-vaca. Mata Atlântica. Correlação. 

TITLE: Allometric variations of Roupala montana Aubl. in an Atlantic Forest area in 

northeastern Brazil 

Abstract 

Roupala montana belongs to the Proteaceae family and its vernacular names are beef 
and red oak, present in all regions, occurring most often in the southeast and midwest of 
the country. The species is used in construction, furniture manufacturing, beekeeping, 
handicrafts, and is recommended for the recovery of degraded areas. The study of the 
relationship between size and shape of plants has a relevant structural and functional 
effect of these areas. Thus, one of the branches of allometry is to study feature 
comparisons between individuals of a given species or population. The allometric study 
of a species is important to understand the ecology, biomechanics and the evolution of 
plants. Thus, the allometric relationships of forest species have been important to 
calculate the tree biomass and observe the growth patterns of living beings. Therefore, 
the objective of this work is to understand the allometric relations of Roupala montana in 
a fragment of Atlantic Forest in Macaíba - RN. A total of 20 individuals were sampled, 
measuring in each individual: total height - HT, crown height - HC, mean crown diameter 
- DMC, circumference at breast height - CAP. The highest correlation intensities were 
found to be HT x HC and DAP x DMC, with values of 0.57 and 0.68, respectively. Thus, 
the results show that the species uses methods and adaptations for survival and 
perpetuation of the species. 
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Keywords: Carne-de-vaca. Atlantic Forest. Correlation. 

Introdução 

Roupala montana pertence à família Proteaceae e é popularmente conhecida como 
carne-de-vaca e carvalho vermelha, está presente em todas regiões, ocorrendo com 
mais frequência no sudeste e centro-oeste do país (FLORA DO BRASIL, 2019). A 
espécie é muito comum no Cerrado e é caracterizada como secundária inicial. Além 
disso, apresenta intensa atividade regenerante em áreas de pastagem (CARVALHO, 
2009). Ainda, é muito utilizada no artesanato devido aos seus arranjos florais, na 
apicultura, na construção civil, fabricação de móveis e é recomendada para recuperação 
de áreas degradadas (CARVALHO, 2009), que são ecossistemas alterados, no qual 
ocorreram perdas ou excessos de perturbações e degradações ambientais 
(RODRIGUES, 2007). 

Atualmente, a Mata Atlântica é considerada o bioma mais devastado do planeta, e é 
urgente ações que visem à sua conservação (CARDOSO, 2016). De acordo com 
Tabarelli et al. (2005) esta é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente 
americano, e distribui-se ao longo de toda costa brasileira, do Rio Grande do Norte ao 
Rio Grande do Sul (ATLÂNTICA, 2014). O domínio da Mata Atlântica possui vários 
ecossistemas florestais, presença de enclaves e penetrações de outros ecossistemas 
não florestais. Além disso, apresenta elevada biodiversidade devido às variações deste 
bioma (ATLÂNTICA, 2014). Apesar da sua importância, o bioma sofre com o alto nível 
de perturbações pela a ação antrópica, tornando a conservação da biodiversidade um 

grande obstáculo (BOSA, 2015). 

Existe um consenso a respeito da manutenção das florestas para conservação desses 
recursos (CARDOSO, 2016). Assim, estudos com relação entre tamanho e forma dos 
vegetais, apresentam efeito relevante estrutural e funcional dessas áreas (FONTES, 
1999). Nesse sentido, a alometria estuda os atributos morfológicos e as comparações 
de características entre indivíduos de uma dada espécie ou população (SALLES, 2018). 
As análises alométricas de uma espécie são fundamentais para compreender a 
ecologia, biomecânica e a evolução (NIKLAS, 2006). As relações alométricas de 
espécies florestais têm se mostrado valiosa para calcular a biomassa arbórea e para 
observar os padrões de crescimento dos seres vivos (FONTES, 1999; TITO et al., 2009). 
Portanto, o presente trabalho teve como objetivo compreender as relações e as 
diferenças alométricas da Roupala montana Aubl em um fragmento de Mata Atlântica 

no município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica localizado no 
município de Macaíba, Rio Grande do Norte. Conforme IBGE, (1992) a vegetação é 
classificada como Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas. É conhecida 
popularmente como Mata do Bebo e está situada nas coordenadas 5°53’30’’S e 
35°21’30’’W, recebe esse nome devido a sua topografia, pois é encharcada por 
elevação do lençol freático na sua parte inferior, sendo dividida em dois segmentos, um 
mais superior com espécies de características semidecídua, e outra inferior que se 
mantém com folhagem sempre verdes (CESTARO, 2002). 
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A precipitação média anual do local é de 1.086,1 mm (EMPARN, 2017) e o clima na 
região é de transição entre os tipos As’ e BSh’, conforme classificação de Köppen, com 
temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e estação chuvosa de outono a inverno 
(CESTARO, 2002). 

Foram avaliados 20 indivíduos de Roupala montana. Mensurou-se em cada indivíduo: 
a) altura total – HT (m), com uso do Hipsômetro profissional, observada à distância de 
15 m da árvore mensurada, considerando a distância entre a superfície do solo até a 
última estrutura viva da planta; b) altura da copa – HC (m), também com o uso do 
Hipsômetro profissional, onde se considerou a parte mais inferior da copa até o ápice; 
c) diâmetro médio da copa – DMC (m) no qual foi delimitado com o uso da medida de 
uma fita métrica em forma perpendicular entre os limites de sua projeção, somando o 
menor valor encontrado com o de maior valor e dividindo o resultado por dois, onde 
gerou o diâmetro da copa médio em metros; d) circunferência à altura do peito - CAP 
(cm), sendo aferida com o auxílio de uma fita métrica, em que foram contabilizados 

todos os CAPs (Equação 1), conforme Scolforo e Mello (1997). 

(Equação 1) 

onde: “Ct” é a circunferência total, “ci”: as medidas dos CAPs aferidas em campo (a 1,30 
m do solo). 

Posteriormente, converteu-se o valor de “Ct” no valor de DAP (Equação 2), oriundo da 
relação existente entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. 

(Equação 2) 

Em que: DAP: diâmetro a altura do peito, Ct: Circunferência total, π = 3,415. 

As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico BIOESTAT versão 5.0 
(AYRES, 2007). Para verificar a distribuição normal das variáveis da alometria, foi feito 
o teste de Shapiro-Wilk, não apresentando dados normais (p < 0,05), e logo em seguida 
foi aplicada a correlação de Spearman para dados não paramétricos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A análise descritiva das variáveis alométricas dos indivíduos de Roupala montana 
(Tabela 1) demonstrou que a variável com maior coeficiente de variação (CV) foi o DAP 
com 35,14%. Isso mostra que a variável DAP foi a que mais variou em relação às demais 
características. Além disso, o DAP também apresentou maior erro padrão (EP), sendo 
de 1,40 m. 

Os indivíduos atingiram a altura máxima de 12,6 m e mínima de 5,4 m. Os indivíduos de 
maiores portes foram encontrados na parte com dossel mais fechado. Além da altura, 
os maiores valores de DAP e diâmetro de copa também foram encontrados na parte 
com maior dossel, demonstrando a característica de uma espécie secundária inicial. Os 
parâmetros avaliados com simetria positiva (S > 0) indica distribuição assimétrica à 
direita, e os com simetria negativa (S < 0), distribuição assimétrica à esquerda. Já a 
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curtose apresenta distribuição platicúrtica (K < 3), isso significa que a curva da 
distribuição de frequência é mais achatada, indicando maior amplitude dos dados. 

Os dados obtidos (Tabela 2) revelam que a R. montana possui correlação positiva e 
significativa nas relações altura total x altura de copa e DAP x diâmetro médio de copa 
(p < 0,05) de acordo com Spearman. As demais relações apresentaram resultados não 
significativos de correlação (p ≥ 0,05). 

 
Conclusão 

 

A Roupala montana apresentou maior correlação nas variáveis de altura total x altura 
de copa e DAP x diâmetro médio de copa. As diferenças de alturas e diâmetros 
observados na área demostra variação fenotípica que poderá ser explorada em estudos 
de seleção e melhoramento genético. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Estatística descritiva das variáveis alométricas de uma população de Roupala 

montana localizadas no município de Macaíba, RN. 

 
 

tabela 2. Relações alométricas e teste de correlação de Spearman de uma população 

de Roupala montana. 
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TÍTULO: SORVETE FUNCIONAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE Á BASE DE 

EXTRATO DE HIBISCO (Hibiscus sabdariffa L.) 

Resumo 

O hibisco (Hibiscus sabdariffa) é uma planta rica em vitamina C, vitaminas do complexo 
B e antioxidantes, com vários estudos comprovados sobre sua gama de atividades 
biológicas e funcionais. Este trabalho teve como objetivo, desenvolver uma formulação 
de sorvete com alegação de propriedade funcional e com baixo teor de lactose, 
produzido à base de hibisco e avaliar sua provável aceitação de consumo e intenção de 
compra. Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Processamento de Laticínios 
(UPL), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Após a 
elaboração do sorvete e codificação das amostras, foi realizada a análise sensorial com 
50 julgadores, para avaliação de consumo (IA) e intenção de compra (IC). A análise 
estatística aplicada foi o delineamento inteiramente casualizado com seus resultados 
submetidos à (ANOVA) e Teste de Dunnett. Foram encontradas diferenças estatísticas 
nos atributos textura, acidez e aroma das formulações. Em relação a IC, a maior parte 
dos julgadores relatou que compraria ocasionalmente o produto. Conclui-se que o 
sorvete analisado possui uma viável aceitação de consumo como potencial ingrediente 
funcional. 
 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Gelado comestível. Lactase. Teste de Dunnett. 

TITLE: FUNCTIONAL ICE CREAM WITH LOW LACTOSE CONTENT BASED ON 

HIBISCUS EXTRACT (Hibiscus sabdariffa L.) 

Abstract 

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) is a plant rich in vitamin C, B vitamins and antioxidants, 
with several proven studies about your range of biological activities and functional. This 
work had as objective, develop a functional ice cream formulation with low lactose 
content, produced based on hibiscus and evaluate your likely consumer acceptance and 
purchase intent. This research was developed at Dairy Processing Laboratory (UPL), 
linked to the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). After the preparation in 
the ice cream and coding samples, sensory analysis was performed with 50 judges for 
evaluation (IA) and purchase intent (CI). Statistical analysis applied was the completely 
randomized design with its results submitted to (ANOVA) and Dunnett's Test. Statistical 
differences were found in the texture of the product. In relation to the (IC), most judges 
reported buy occasionally. It is concluded that the ice cream has analyzed a viable 
consumer acceptance as potential functional ingredient. 
 

Keywords: Functional foods. Edible ice cream. Lactase. Dunnet Test. 

Introdução 

As condições da vida moderna têm modificado os hábitos alimentares dos 
consumidores, onde tem-se observado um acréscimo do consumo de gorduras 
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saturadas e açúcares, com consequente excesso de calorias, acarretando em aumento 
de doenças crônicas não transmissíveis (DCN) relacionadas à saúde, como obesidade, 
diabetes, hipertensão e complicações cardiovasculares. Porém, atualmente, os 
consumidores vêm apresentando um aumento da preocupação com a saúde e estética, 
o que implica em uma reeducação alimentar (WEIN, 1995). Com relatos de sua origem 
na Índia, Sudão e na Malásia, sendo em seguida levada para a África e posteriormente 
introduzida no Brasil durante o período da escravidão (RAMOS et al., 2011), o Hibiscus 
sabdariffa L., também conhecido como rosélia, pertence a família Malvaceae (MARTINS 
et al., 1994; JABEUR, et al., 2017). Sua cor vermelha brilhante e sabor único tornam-no 
um valioso produto alimentar. Os pigmentos de antocianinas (TSAI; OU, 1996) são 
responsáveis pela ampla gama de coloração em muitos alimentos. Recentemente, 
atividades biológicas de antocianina, como a atividade antioxidante, proteção contra 
aterosclerose e anticarcinogênica têm sido investigadas e mostraram ter alguns efeitos 
benéficos no tratamento de doenças (TSAI et al., 2002). O hibisco é rico em vitamina C, 
antocianinas, flavonóides, ácidos fenólicos, betacaroteno e outros antioxidantes. Os 
antioxidantes no hibisco têm papel de neutralizar o efeito dos radicais livres, evitando 
assim danos às células (TRAVASSOS et al., 2017). Os radicais livres são moléculas 
instáveis e muito reativas, que são precursores de muitas doenças degenerativas 
associadas ao envelhecimento, como câncer e doenças cardiovasculares (BEZERRA 
et al., 2017). Outros autores como, Martins et al., (2016) apontam que plantas têm sido 
exploradas como fontes de pigmentos naturais para uso como corantes alimentares 
mais seguros, com efeitos tóxicos mínimos e exibindo propriedades benéficas como 
atividades antioxidantes e antimicrobianas. Entre os compostos presentes em plantas 
com potencial para serem utilizados como ingredientes corantes, as antocianinas 
surgem como moléculas promissoras. Ademais, esses compostos têm exibido 
propriedades bioativas como antioxidante, anti-inflamatório, potencial antibacteriano, 
antitumoral e hepatoprotetor e como tal podem atuar como ingredientes multifuncionais, 
dessa forma atuando como ingredientes promotores de saúde (LIU S., CHANG, LIU X.; 
SHEN, 2016; VAGIRI; JENSEN, 2017). Os estudos sobre H. sabdariffa comprovam uma 
gama de atividades biológicas e terapêuticas, fazendo com que as indústrias do ramo 
alimentício e farmacêutico tenham um grande interesse por esta planta (FREITAS; 
SANTOS; MOREIRA, 2013). Cultivada em uma ampla faixa de condições ambientais, 
se apresenta como um arbusto, com ciclo anual, podendo atingir mais de 1,80 m de 
altura (MACIEL; PAIM; CARVALHO, 2012), podendo ser encontrada atualmente em 
quase todos os estados do país (ARAÚJO SILVA et al., 2017). O cálice (estrutura floral 
mais externa das flores) do hibisco é considerado a parte mais importante da planta, a 
partir do qual se pode produzir vários alimentos e bebidas, como os chás e as geleias, 
que são ricos em vitaminas do complexo B, minerais e ácidos (NACHTIGALL; 
ZAMBIAZI; CARVALHO, 2004; BEZERRA; MORAIS; FERREIRA, 2017). A elaboração 
de um produto com o hibisco seria uma alternativa interessante para a utilização desta 
planta, possibilitando a produção de alimentos com propriedades potencialmente 
funcionais. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma formulação de sorvete 
funcional com baixo teor de lactose produzido à base de hibisco e avaliar sua provável 
aceitação de consumo e intenção de compra. 
 
Metodologia 

 
Este estudo foi conduzido no Laboratório de Processamento de Laticínios, situado na 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias – UAECIA, campus Macaíba–
RN, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com aprovação 
pelo Comitê de Ética de Pesquisa, protocolo n.68529217.0.0000.5537 (CAAE). Para 
desenvolvimento do produto atendendo aos critérios estabelecidos pela RESOLUÇÃO 
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- RDC Nº 267 (BRASIL, 2003), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados 
Comestíveis e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para 
Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis, foram obedecidas as 
seguintes etapas: -Hidrólise do leite integral: pela adição da enzima lactase purificada 
(PROZYN LACTASE®), por 24 horas; -Preparação da calda: homogeneização dos 
ingredientes (leite hidrolisado, leite reconstituído, creme de leite, açúcar, liga neutra e o 
cálice floral do hibisco desidratado, ao nível de 6% do volume de calda), seguida pela 
filtragem e posterior maturação da calda por 24 horas; -Pasteurização da calda: em 
banho maria, em constante agitação, até atingir a temperatura de 80º C, seguida pelo 
rápido resfriamento; -A partir da temperatura de 60º C, durante a pasteurização foram 
adicionadas a calda 3 gramas da especiaria canela em pau; -Maturação da calda: 
Refrigeração em freezer da calda por 12 horas em temperatura média entre 2º a 4ºC; -
Homogeneização da calda maturada e adição do emulsificante; -Batimento da calda: 
em máquina sorveteira industrial, para incorporação de ar (aeração) até atingir a 
temperatura média de (-7º C); -Preparação e identificação das amostras: as formulações 
com e sem lactose foram fracionadas e codificadas individualmente. -Armazenamento 
final: acondicionamento das amostras em freezer sob temperatura média (- 18 C). Para 
avaliação de consumo e intenção de compra foi conduzida a análise sensorial do 
produto, totalizando 50 julgadores não treinados, sendo inclusos estudantes dos níveis 
técnicos, superior, servidores e funcionários desta instituição de pesquisa. Cada 
julgador recebeu duas amostras com cerca de 30 mL das formulações (com e sem 
lactose), codificadas numericamente em distribuição aleatória. Os resultados da Escala 
Hedônica de nove pontos (9 = gostei muitíssimo, 1 = desgostei muitíssimo) para os 
atributos: acidez, aroma, cor, sabor, textura, doçura e aparência global foram avaliadas 
por Análise de Variância (ANOVA) procurando evidenciar a existência de preferência ou 
rejeição significativa das amostras ao nível de 5% de probabilidade. A intenção de 
compra, também foi avaliada por meio de Escala Hedônica, de cinco pontos (5 = 
certamente compraria; 1 =certamente não compraria) (MEILGAARD, CIVILLE; CARR, 
1999). Análise estatística O tratamento estatístico aplicado foi o delineamento 
inteiramente casualizado e os resultados das análises sensoriais foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo Teste de Dunnett ao nível 
de 5% de significância. 
 

Resultados e Discussões 

 
Os resultados da (ANOVA) evidenciaram diferenças significativas no atributo sensorial 
textura em ambas as amostras em analisadas (Tabela 1). A textura característica dos 
gelados comestíveis deve ser suave e uniforme. Para os autores deste trabalho, os 
valores do referido atributo foram diferenciados devido a incorporação do cálice floral 
desidratado do hibisco nas formulações, uma vez que esse extrato floral foi obtido por 
meio da moagem e trituração do mesmo, sendo em seguida adicionado à preparação 
da calda. Em relação à Intenção de Compra (IC), verificados no (Gráfico 1), os 
resultados da Escala Hendônica revelaram que a maior parte dos julgadores (38,8%) 
compraria ocasionalmente o sorvete de hibisco sem lactose. Este resultado pode ser 
justificado pelo fato do produto possuir um novo sabor, obtido a partir de uma planta 
exótica, com atributos sensoriais peculiares. Além disso, este novo sabor é 
comercialmente direcionado para uma pequena parcela de consumidores que 
apresentam intolerância a lactose. Na (Tabela 2) pode-se observar diferenças nos 
atributos acidez (63,62%) e aroma (66,00), respectivamente. Para os valores de acidez, 
análises físico-químicas realizadas por outros autores comprovaram a natureza ácida 
da espécie H. sabdariffa, com o pH variando nas faixas entre 1,8 a 2,6 (SOBOTA; 
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PINHO; OLIVEIRA, 2016). O pH ácido da espécie H. sabdariffa em combinação dos 
outros componentes do leite responsáveis pela acidez aparente do leite como: os 
minerais (fosfatos e citratos) e as proteínas (caseína e albumina), também podem ser 
mencionados como potenciais fatores de variação da acidez do sorvete, uma vez que, 
a formulação com lactose apresentou maior acidez 69,28%, quando comparada a 
formulação sem lactose 63,62%. Outros autores, como Pontes et al., (2010), verificaram 
que formulações alimentícias com uma maior adição de açucar, resultam na diminuição 
da acidez e consequentemente, numa influência positiva na aceitação do produto. Os 
valores do atributo aroma coincidem com os relatados na literatura por (RAMIREZ-
RODRIGUES; BALABAN; MARSHALL; ROUSEFF, 2011), onde estes autores 
avaliaram o atributo aroma do hibisco, obtido a partir dos extratos desidratado e fresco 
em diferentes temperaturas, sendo verificada uma maior intensidade de picos de aroma 
no extrato de hibisco desidratado obtido em elevadas temperaturas. Vale ressaltar 
ainda, a influência da especiaria canela (Cinnamomum sp), no atibuto aroma entre as 
formulações. Este ingrediente possui uma grande quantidade de polifenóis e 
metabólitos secundários voláteis, responsáveis pelo seu acentuado odor aromático 
(ZANARDO; RAMBO; SCHWANKE, 2014), este atributo foi mais perceptível pelos 
julgadores nas amostras com lactose 66,00%. Os resultados do Índice de Aceitabilidade 
(IA) apresentados na (Tabela 2) evidenciaram que os atributos acidez (63,62 - 69,28) e 
aroma (64,44 - 66,00), em ambas as formulações, sem lactose e com lactose, 
respectivamente, não tiveram boa aceitabilidade, uma vez que, os valores encontrados 
estão abaixo de 70%. Estes valores divergem do valor de referência, maior ou igual a 
(70%), previsto por Teixeira (1987). Segundo este autor, para que um produto seja 
aceito sensorialmente o Índice de Aceitabilidade (IA) deve ser igual ou superior a 70%. 
Nesse sentido, torna-se necessário o estabelecimento de uma adequação na 
formulação do produto, visando a diminuição da acidez e consequentemente, uma maior 
aceitabilidade. Uma possível alternativa seria uma redução no teor de hibisco na 
formulação do sorvete, ou incorporação de outros ingredientes que neutralizem sua 
acidez característica, tornando-o mais suave. 
 

Conclusão 

 
Conclui-se que o sorvete elaborado à base do extrato floral do hibisco desidratado sem 
lactose, possui uma viável aceitação de consumo, como potencial ingrediente funcional. 
Não obstante, os autores comprovam a necessidade de novas pesquisas para 
equalização dos atributos sensoriais avaliados e maior benefício do índice de 
aceitabilidade dos resultados em ambas as formulações. 
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TABELA 1: Atributos sensoriais das amostras de sorvete de hibisco sem e com lactose 

 
 

Gráfico 1. Resultados de Intenção de Compra (IC) do sorvete. 

 
 

TABELA 2: Índice de Aceitabilidade do sorvete de hibisco sem e com lactose 
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TÍTULO: Uso de tanino de Anacardium occidentale em pó sobre a eclosão de ovos e 

sobrevivência de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

O Cajueiro apresenta diversas propriedades biológicas, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, antifúngico, isso 
ocorre devido à presença natural de tanino. Deste modo, o presente estudo tem como 
objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Anacardium occidentale, 
sob a eclosão e sobrevivência de alevinos de Betta splendens Regan. Os materiais 
coletados na Escola Agrícola de Jundiaí foram secos ao ar, moídos e classificados, 
utilizando assim 25 gramas. O extrato obtido foi passado em peneira, em tecido de 
flanela, filtrado em funil de vidro de porosidade 2 e concentrado. Determinando-se dessa 
forma o teor de sólidos totais (TST) com um resultado de 17,49% e o teor de taninos 
condensados (TTC) com resultado de 8,20% para o presente estudo. A média da taxa 
de eclosão teve como principais resultados o T0, que obteve a maior média sendo de 
6,6 e foi seguido pelo T1 com média de 3,6. E se teve um desvio padrão de 
2,77. Conclui-se que para as concentrações de tanino de cajueiro analisadas, não houve 
significativa taxa de eclosão, sendo necessário realizar novas pesquisas com outras 
concentrações. 

 
 

Palavras-chave: Palavras-chave: Tanino, Betta splendens, Anacardium occidentale 

TITLE: Use of Anacardium occidentale tannin powder on egg hatching and survival of 

Betta splendens fingerlings 

Abstract 

Cashew tree has several biological properties, especially anti-inflammatory, antioxidant, 
antimicrobial, healing, antibacterial, antifungal, this is due to the natural presence of 
tannin. Thus, the present study aims to extract, quantify and analyze the action of tannins 
of Anacardium occidentale under hatching and survival of fingerlings of Betta splendens 
Regan. The materials collected at the Jundiaí Agricultural School were air dried, ground 
and graded, thus using 25 grams. The obtained extract was sieved in flannel cloth, 
filtered through a porosity glass funnel 2 and concentrated. Thus determining the total 
solids content (TST) with a result of 17.49% and the condensed tannin content (TTC) 
with a result of 8.20% for the present study. The average hatching rate had as main 
results T0, which obtained the highest average being 6.6 and was followed by T1 with 
an average of 3.6. What if it had a standard deviation of 2.77. It was concluded that for 
the cashew tannin concentrations analyzed, there was no significant hatching rate, and 
further research with other concentrations was necessary. 
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Keywords: Keywords: Tannin, Betta splendens, Anacardium occidentale 

Introdução 

O Nordeste brasileiro abriga em seu ecossistema uma grande biodiversidade, sendo 
considerada uma das mais ricas fontes de material com potencial medicinal de todo 
mundo. O uso intenso das espécies ao longo dos anos fez com que um vasto 
conhecimento fosse acumulado pelas populações sendo passado pelas gerações 
através da oralidade (AMOROZO, 2002; BRANDÃO et al., 2004). 

Anacardium occidentale L. , conhecida popularmente como cajueiro, pertence à família 
Anacardiaceae. É uma árvore originária do Brasil, comum em pequenos pomares, nas 
cidades e também muito cultivada em quase todo o país, sendo bastante utilizada na 
medicina tradicional, principalmente no Nordeste brasileiro (SANTOS, 2011). O seu fruto 
verdadeiro é a castanha, um fruto seco muito apreciado no Brasil e no exterior (MAIA-

SILVA, 2012). 

O Cajueiro apresenta diversas propriedades biológica, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, antifúngico 
(OLAJIDE, 2004; MONTEIRO, 2017; SANTOS, 2011; ARAÚJO et al. 2018), isso ocorre 
devido à presença natural de tanino, que são compostos fenólicos classificados em 
condensados e hidrolisáveis, sendo encontrado na casca do caju apenas os taninos 
condensados (AGOSTINI-COSTA et al. 2002). 

Na aquicultura, existe alguns trabalhos que relatam a utilização da folha de castanhola 
na eliminação de ovos fungados, e acredita-se que os taninos presentes nesta espécie, 
seja o responsável por essa atividade, apesar de não relatar a quantidade ideal, e 
formas de uso. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo, extrair, quantificar e 
analisar a ação dos taninos da Anacardium occidentale (Cajueiro), sob a eclosão e 

sobrevivência de alevinos de Betta splendens Regan (Peixe lutador). 

 
Metodologia 

 
Foi realizada a coleta das cascas de 05 (cinco) indivíduos das espécies, Jurema-preta 
(Mimosa tenuiflora), acácia (Acácia mangium), e caju (Anacardium occidentale), que 
vegetam no Campus de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. E folhas de castanhola (Terminalia catappa), 
que são encontradas na arborização urbana no município de Macaíba-RN. As árvores 
estudadas serão selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com 
ausência de ataque de pragas e doenças. As cascas (porção viva das mesmas) foram 
retiradas em toda a árvore (tronco, galhos e ramos) de cada planta, afim de representar 
toda a árvore. O material foi condicionado em sacos plásticos para evitar a perda de 
umidade, em seguida, levado ao laboratório, pesado, posto para secar e novamente 
pesado. Para a determinação da quantidade de taninos, foi tomada uma amostra 
representativa de cada árvore. Para a extração dos taninos, as cascas foram reduzidas 
a fragmentos menores, com o auxílio de uma forrageira, posteriormente secas ao ar. 
Após a secagem, o material foi amostrado para a determinação da umidade, a fim de 
permitir os cálculos (b.s.) da quantidade de taninos presentes em cada amostra. Do 
material seco ao ar, foram tomadas três amostras representativas, que foram moídas 
em moinho do tipo Willey para obter um material de menor granulometria. Para evitar o 
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aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química do material, o processo de moagem ocorrerá com paradas 
constantes, sempre que o moinho ficar aquecido. A casca na forma de serragem foi 
classificada com auxílio de peneiras e utilizou-se aquela que passou pela peneira de 16 
mesh (1,00 mm) e ficou retida na de 60 mesh (0,25 mm). A serragem foi 
homogeneizada, e o teor de umidade determinado, para permitir os cálculos, em base 
seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. Nas extrações, para cada 2 kg de 
casca, foram adicionados 10 litros de água (relação 5:1). As amostras foram submetidas 
à fervura, em autoclave, com capacidade de 48 litros, dentro de um recipiente cilíndrico, 
confeccionado em aço inox, com capacidade de, aproximadamente, 30 litros (diâmetro 
de 30,50 cm e altura de 40 cm), durante duas horas. Cada amostra de casca foi 
submetida a duas extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de taninos 
presentes. Assim, a relação final casca:solução será de 1:10. Após cada extração, o 
material foi coado em coador, confeccionado em tecido grosso (“jeans”) e em peneira 
confeccionada com tecido de “silk screen” e em peneira de 150 “mesh”, para a retenção 
de partículas finas de casca. O extrato obtido foi homogeneizado e transportado para 
bandejas de alumínio de 5 x 40 x 60 cm, sendo posto para evaporar ao ar até atingir ± 
50% de sólidos e conduzido a uma estufa de ventilação forçada, mantida a 70 ± 3 ºC, 
até a completa evaporação da umidade. O material anidro foi moído e peneirado em 
peneira de 60 “mesh” para posterior testes nos aquários. Essa operação será executada 
no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais (LTPF) da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias EAJ/UFRN. As substâncias tânicas contidas nos 
materiais foram extraídas em água destilada. Para as extrações foram tomadas, de cada 
material, três amostras de 25 g de material seco. As amostras foram transferidas para 
balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais foram adicionados 250 
mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas à fervura, sob refluxo, por duas 
horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências de extrações, a fim de se retirar 
à máxima quantidade de extrativos presentes. Após cada extração, o material foi 
passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em um tecido de flanela, para a 
retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi homogeneizado e filtrado em 
funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado para 250 mL 
pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração 
três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas 
para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi evaporada em 
estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação da porcentagem de teor de sólidos 
totais (TST) (Equação 1). TST(%)= Mi – Mf / Mf * 100 (1) Em que: TST(%) = Teor de 
sólidos totais em porcentagem; Mi = Massa seca da amostra em gramas; Mf = Massa 
do extrato, após a secagem, em gramas.  Para a determinação do teor de taninos 
condensados (TTC) presente em cada amostra, foi empregado o método de Stiasny, 
descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, aos 50 mL do extrato bruto foram 
adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. 
Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 minutos. Nestas condições, os 
taninos formam complexos insolúveis que podem ser separados por filtração simples. 
Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em funil de Büchner de 10 cm de 
diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no filtro foi seco em estufa a 103 ± 
2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de Stiasny (Equação 2). I(%)= (M2 
/ M1) * 100 (2) Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem;  M1 = Massa de 
sólidos em 50 mL de extrato;  M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeído.  A 
quantidade de taninos presente em cada amostra será obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). TTC(%) = TST * I / 100 (3) Em que: TTC 
(%) = Teor de taninos condensados em porcentagem;  TST = Teor de sólidos totais 
(Equação 1);  I = Índice de Stiasny (Equação 2). O teor de não taninos será obtido pela 
diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de taninos. Casais de bettas serão postos 
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para reprodução que deverá ocorrer em 2 ou 3 dias, onde cada fêmea libera mais ou 
menos 100 a 300 ovos.  
 
Resultados e Discussões 

 
Na tabela 1, são apresentados os dados obtidos da casca da espécie Anacardium 
occidentali (Cajueiro) referente ao teor de sólidos totais (TST), que expressa a 
quantidade de extrativos totais presentes nas amostras analisadas, apresentando valor 
de 17,49%, mostrando-se dessa forma inferior ao estudo de Paes (2006) que apresenta 
o valor de 33,36% para a mesma variável. Com relação ao Índice de Stiasny 
representada em porcentagem do extrato que reagiu em formaldeído, o total nesse 
estudo foi 46,71% também inferior ao trabalho de Paes (2006) que tem o valor de 
59,45%. Por fim, o TTC, que indica a proporção da extrato tânico no material analisado, 
teve um resultado de 8,20%. 

A diferença nos resultados obtidos para a mesma espécie, podem estar relacionado a 
vários fatores como por exemplo a época de coleta das cascas, sua posição no tronco, 
sítio, entre outros, uma vez que Paes (2006b) verificou isso para a espécie Mimosa 
tenuiflora. 

No gráfico 1, observa-se a taxa de eclosão por tratamento, de forma que o T0, obteve a 
maior média sendo de 6,6 e foi seguido pelo T1 com média de 3,6, o T2 com média de 

0,4, o T3 com média de 1,0 e o T4 com média 0,0. E se teve um desvio padrão de 2,77. 

Demonstrando dessa forma que a espécie analisada não teve efeito significativo em 
função das concentrações utilizadas no que refere-se a eclosão e sobrevivência de 
alevinos de Betta. E que no tratamento com maior concentração de tanino não teve 

eclosão, o que pode ser um indicativo de toxicidade. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que para as concentrações de tanino de cajueiro analisadas, não houve 
significativa taxa de eclosão, sendo necessário realizar novas pesquisas com outras 
concentrações. 
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TÍTULO: Composição química e degradabilidade da matéria seca da torta da semente 

de moringa (Moringa oleífera) 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a composição química e a degradação da matéria seca da torta de 
semente da moringa. A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Acadêmica Especializada 
em Ciências Agrárias - UFRN, campus de Macaíba-RN. A determinação da 
degradabilidade da matéria seca foi realizada em duas etapas, sendo a etapa de 
incubação realizada utilizando-se dois carneiros alojados nas instalações do Grupo de 
Estudos em Forragicultura e Produção de Ovinos (GEFORP). Foram estudados 12 
tempos de incubação (0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72 e 96 horas) para o alimento. 
Foi observado no presente trabalho teor de proteína bruta (PB) de386.6g/KgMS e de 
161,3 g/kgMS de extrato etéreo (EE). A torta de moringa é considerada um alimento 
concentrado proteico e ao comparar com outras tortas oriundas de prensagem 
mecânica, podemos vislumbrar o potencial dessa fonte como fornecedora de proteína e 
energia para animais ruminantes. Foi observado uma taxa de degradação relativa da 
matéria seca (MS) elevada somente nas duas primeiras horas de incubação, com taxas 
relativas medianas até 12 horas após incubação inicial e baixas desse tempo em diante. 
Se considerarmos seu teor de proteína bruta, a torta da semente de moringa é uma boa 
opção de alimento concentrado para ruminantes, no entanto, faz-se necessário mais 
trabalhos afim de comprovar sua real viabilidade como opção alimentar. 

 

Palavras-chave: degradação, lipídeos, ruminantes, subprodutos 

TITLE: Chemical composition and degradability of dry matter of moringa seed cake 

(Moringa oleifera) 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the chemical composition and dry matter 
degradation of moringa seed cake. The research was developed at the Academic Unit 
Specialized in Agrarian Sciences - UFRN, campus of Macaíba-RN. The determination of 
dry matter degradability was carried out in two stages, and the incubation stage was 
performed using two sheep housed in the facilities of the Study Group on Forage 
Farming and Sheep Production (GEFORP). Twelve incubation times (0, 2, 4, 8, 12, 16, 
20, 24, 36, 48, 72 and 96 hours) were studied for the food. It was observed in the present 
work crude protein (CP) content of 386.6g / KgMS and 161.3 g / kgMS of ether extract 
(EE). Moringa pie is considered a protein concentrate food and when compared with 
other pies from mechanical pressing, we can see the potential of this source as a protein 
and energy supplier to ruminant animals. A high relative dry matter (MS) degradation 
rate was observed only in the first two hours of incubation, with median relative rates up 
to 12 hours after initial incubation and low from this time onwards. If we consider its crude 
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protein content, moringa seed cake is a good option for concentrated ruminant feed, but 
more work is needed to prove its real viability as a feed option. 
 
Keywords: degradation, lipids, ruminants, by-products 

Introdução 

Nos últimos anos há um aumento na demanda por carne de ovinos, sobretudo de 
qualidade. Esses cenário, aliado ao crescimento do mercado de peles, tem despertado 
nos produtores ânimo para investir na atividade e levado à utilização de um sistema de 
produção de carnes que otimize a eficiência biológica e econômica da ovinocultura. 
De modo geral, o desempenho da pecuária na região semiárida do Nordeste do Brasil 
tem sido limitado pela baixa disponibilidade de forragens, principalmente nos períodos 
prolongados de estiagens (característicos da região), manejo inadequado dos animais, 
má utilização dos recursos forrageiros existentes na região, seja na forma de feno ou 
silagem no período das chuvas. Também há de se considerar os altos custos com 
alimentação concentrada, o que acarreta em diminuição ou até mesmo suspensão da 
utilização desses alimentos na dieta, acarretando em queda de rendimento e longo 
período de permanência na propriedade, levando a um produto final de qualidade ruim 
e a preços poucos competitivos. A busca de alimentos alternativos tem aumentado a 
nível mundial a fim de reduzir os custos de produção, visto que a alimentação representa 
um valor considerável na criação de animais para fins produtivos. 

A Moringa oleífera é uma leguminosa muito cultivada nas regiões tropicais e subtropicais 
do mundo. Apresenta diversos componentes bioativos o que têm despertado o interesse 
dos pesquisadores acerca de suas potencialidades, das quais se destaca o óleo 
extraído da semente que pode ser usado na alimentação humana, na indústria de 
cosméticos e como matéria prima para produção de biodiesel. Após a extração do óleo, 
a massa residual da semente, também chamada de torta pode ser utilizada na 
alimentação de ruminantes, tendo como principal atributo o elevado teor de proteína. O 
aumento dessa extração do óleo da moringa tem trazido consigo a preocupação da 
destinação do resíduo oriundo deste sistema de produção. A não efetivação de cadeia 
produtiva secundária para a torta ocasiona sua deposição direta no solo a longo prazo, 
e consequente contaminação do solo e emissão de poluentes provenientes da 
decomposição deste material. Isso mostra que a utilização da torta de semente da 
moringa para a alimentação animal pode ser uma alternativa de alimento aos animais e 

além de ocasionar sustentabilidade. 

Entretanto, poucas são as informações acerca da natureza desta proteína. São 
escassas questões sobre o aproveitamento desta proteína pelo animal, as taxas de 
degradação ruminal e se há algum possível efeito associativo entre os demais 

ingredientes dietéticos. 

  

 
Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
- UFRN, campus de Macaíba-RN. Primeiramente, uma amostra composta de torta de 
moringa foi submetida às análises para determinação de matéria seca (MS), matéria 
mineral (MM), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 
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(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), utilizando as metodologias citadas por Silva e 
Queiroz (2002). 

A determinação da degradabilidade da matéria seca foi realizada em duas etapas, 
sendo a preparação dos saquinhos antes da incubação e depois a lavagem, secagem 
e pesagem no Laboratório de Nutrição Animal (UAECIA/UFRN) e a etapa de incubação 
realizada utilizando-se dois carneiros alojados nas instalações do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ovinos (GEFORP). Para incubação in situ foram utilizados 
dois carneiros adultos, fistulados no rúmen, com peso médio de 34,5 kg, que foram 
mantidos em baias individuais. Os animais foram adaptados durante 7 dias à dieta 
composta por capim massai e ração concentrada, contendo fubá de milho, farelo de soja 
e farelo de trigo. A dieta dos animais foi elaborada para suprir suas exigências de 
mantença, segundo NRC (2007). Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, no 
período da manhã e da tarde. Alíquotas de 3g de amostra seca ao ar (ASA), moída em 
peneira de 5 mm, foram pesadas e acondicionadas em sacos de nylon, abertura de poro 
de 50µm e então amarrados na ponta com ligas elásticas, de forma a não permitir a 
saída do conteúdo do saco. Foram estudados 12 tempos de incubação (0, 2, 4, 8, 12, 
16, 20, 24, 36, 48, 72 e 96 horas) para o alimento, com 5 repetições, totalizando 60 
saquinhos. Os saquinhos foram introduzidos seguindo uma ordem reversa em que o 
último tempo correspondeu à hora 0, para que todos os sacos fossem retirados de uma 
vez e igualmente lavados em água corrente até perder a cor turva. Posteriormente, os 
saquinhos foram levados para o laboratório e colocados em estufa de ventilação forçada 
por 72 horas e depois por mais 24 horas em estufa de 105ºC, em seguida pesados para 
obtenção do resíduo resultante da degradabilidade da MS. O percentual de material 
degradado em cada tempo foi calculado da seguinte forma: 

Degradabilidade relativa (%) = [resíduo pós incubação (g)/Ase (g)] * 100 

 

Resultados e Discussões 

 

Tabela 1 _ Composição química da torta de semente da moringa. 

De acordo com os resultados obtidos das análises da torta de moringa, foi observado 
que a torta de moringa apresentou um valor médio de 161,3 g/kgMS de Extrato Etéreo 
(EE). Segundo Pegorato et al (2017) é comum as tortas apresentarem concentrações 
elevadas de EE devido sua obtenção ser exclusivamente por prensagem do grão da 
semente, o que evidencia alto teor residual de óleo na torta. Essa característica pode 
ser desejável, uma vez que configurar elevado aporte de energia para o animal. Por 
outro lado, deve ser avaliado com cautela, visto que a elevada concentração de EE na 
dieta pode implicar em distúrbios com reflexos negativos sobre a população de 
microrganismos e à saúde do animal, refletindo negativamente sobre o consumo e a 
degradação de nutrientes. Sendo assim, o excesso de óleo da torta de moringa pode 
limitar sua inclusão em dietas, uma vez que a recomendação é limitar a no máximo 7% 
os níveis de EE na matéria seca da dieta (Palmquist & Mattos, 2011).Também deve ser 
observado a padronização de qualidade no momento da prensagem, pois pode 
influenciar no teor de óleo residual no alimento. 

Foram observados também valores elevados de fibra em detergente neutro (FDN) e de 
lignina na torta da moringa. Geralmente, subprodutos oriundos da prensagem de grãos 
de oleaginosas não apresentam valores elevados de porção fibrosa. Como as 
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informações na literatura acerca da composição química da torta de semente de 
moringa são escassas, pode-se inferir que esses valores mais elevados estejam 
relacionados à natureza da casca dos grãos dessa oleaginosa, e nesse caso seria 
necessário a realização de mais estudos para melhor entendimento desse padrão de 
resposta. 

O valor médio de proteína bruta (PB) observado foi de 386,6g/KgMS. De acordo com a 
classificação proposta pela Associação Americana Oficial de Controle de Alimentos 
(AAFCO) e o Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA (NRC) e adaptada por F.B. 
MORRISON e pelo valor médio de proteína bruta (PB) observado no presente trabalho 
(386.6g/Kg), a torta de moringa é considerada um alimento concentrado proteico e ao 
comparar com outras tortas oriundas de prensagem mecânica, podemos vislumbrar o 
potencial dessa fonte para animais ruminantes. Em estudos realizados para determinar 
a composição química de tortas oleaginosas foram encontrados valores de25,76% de 
PB em torta de girassol e 28,97% de PB em torta de crambe (PEGORATO el al., 2017), 
e Abdalla et al (2008) encontraram valores de 24% de PB na torta de canola e 21% de 
PB em torta de girassol. Todas oriundas de prensagem mecânica e utilizadas na 
suplementação em dietas para ruminantes. Em vista disso, esses pesquisadores 
concluíram que é satisfatória sua inclusão na alimentação de ruminantes devido ao 
percentual de proteína bruta e extrato etéreo presente na sua composição, os quais 
podem influenciar diretamente na manutenção da população dos microrganismos 
ruminais (OLIVEIRA et al., 2012a; FURTADO, 2014). Por outro lado, não há informações 
sobre o aproveitamento dessa proteína pelos microrganismos ruminais ou pelo animal, 
levando à necessidade de realização de mais estudos sobre as potencialidades da torta 
da semente de moringa. 

No gráfico 01 podemos observar as taxas de decréscimo relativo de matéria seca (MS) 
da torta da semente de moringa em função dos tempos de incubação ruminal. 

Gráfico 01 – Degradação relativa da matéria seca da torta de moringa ao longo do tempo 

Ao analisar o gráfico, pode-se observar uma taxa de degradação relativa da matéria 
seca (MS) elevada somente nas duas primeiras horas de incubação, com taxas relativas 
medianas até 12 horas após incubação inicial e baixas desse tempo em diante. Por ser 
considerado um concentrado proteico, esperava-se elevadas taxas de degradação 
relativas nas primeiras horas do período de incubação, uma vez que, em geral alimentos 
concentrados apresentam maiores proporções de conteúdo celular, favorecendo o 
aproveitamento do mesmo pelos microrganismos, configurando elevadas taxas de 
degradação. No entanto, os valores elevados de fibra em detergente neutro (FDN) e 
lignina (Tabela 01) podem ter interferido na degradação potencial dos demais 
componentes da torta da moringa. 

Outro aspecto relevante que podemos observar no gráfico 01 é a considerável 
quantidade residual de fração de baixa degradabilidade ou indegradável nos períodos 
mais longos de incubação, ou seja, com 96 horas de incubação, a quantidade de matéria 
seca residual era de 40,23% em relação à quantidade incialmente incubada. A 
explicação pode estar pautada em parte também no que foi discutido no parágrafo 
anterior. A elevada concentração de FDN e principalmente de lignina, possivelmente 
acumulada na casca da semente da moringa, provavelmente compõem grande parte 
desse resíduo. Aliado a isso, o elevado teor de extrato etéreo (EE), pode ter influenciado 
negativamente as taxas de degradação. O principal motivo seria a influência negativa 
dos lipídeos na degradabilidade da fibra, seja pelo efeito químico, onde os ácidos 
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graxos, especialmente os insaturados, são tóxicos para as bactérias celulolíticas 
(Palmiquist & Mattos, 2011); e a outra hipótese seria pelo fator físico, o qual a gordura 
cobriria as partículas de alimento, dificultando a adesão das bactérias celulolíticas a elas 
(Maczulak et al., 1981). 

 
Conclusão 

 
Se considerarmos seu teor de proteína bruta, a torta da semente de moringa é uma boa 
opção de alimento concentrado para ruminantes, no entanto, faz-se necessário mais 
trabalhos afim de comprovar sua real viabilidade como opção alimentar. 
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