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PREFÁCIO
“Política Ambiental e Gestão Territorial: Instrumentos para o desenvolvimento econômico e
sustentável de Amazônia”
Anderson Borges Serra
Professor. Faculdade de Engenharia Florestal

É com entusiasmo que apresentamos à sociedade em geral e a comunidade acadêmica
em especial diferentes trabalhos que discorrem sobre práticas e formas de manejo empregadas
na produção agropecuária e florestal, possibilitando aos leitores e leitoras refletir sobre a
viabilidade econômica, adequação ambiental e contribuição social das práticas estudadas
baseada nos pressupostos da política ambiental e gestão territorial da região Transamazônica e
Xingu.
Política Ambiental é um conjunto de ações ordenadas e práticas tomadas por agentes
socioeconômicos e produtivos locais, empresas e governos com o propósito de preservar o meio
ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável. A escolha desse enfoque como tema central
da Semana de Ciências Agrárias foi motivada decisão institucional do Campus de Altamira em
contribuir com a redução do desmatamento, recuperação e manutenção de florestas,
desenvolvimento de uma economia com agrícola e florestal que preserve a sociobiodiversidade
local, sem perder de vista o crescimento econômico e dinamização da economia e baseada no
desenvolvimento tecnológico das práticas produtivas. Adicionalmente à temática ambiental, a
gestão territorial trata da busca pela consolidação de um modelo de desenvolvimento baseado
nas potencialidades locais, com governança e governabilidade, crescimento do capital social e
humano e participação social do território da Transamazônica.
A Transamazônica é uma região geográfica que sediou um dos maiores projetos de
colonização para fins agrícolas implementados pelo governo brasileiro. A praticamente meio
século, milhares de famílias de agricultores e produtores florestais, comunidades tradicionais e
indígenas vem implantando diversas formas de meio de vida e reprodução socioeconômica que
se por um lado tem apresentado considerável crescimento da economia, geração de emprego,
contribuindo para a segurança alimentar e apresentado formas de uso equilibrado dos recursos
naturais em contextos e práticas específicas, por outro lado, também tem resultado em formas
de produção e uso dos recursos com baixa eficiência econômica, pouca empregabilidade e
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exaurimento dos recursos naturais, além de não resultar efetivamente em redução da pobreza e
fome.
Contando com trabalhos realizados principalmente na Transamazônica, mas também no
entorno de Santarém, importante território rural do Pará, o que enriquece enormemente a
Semana de Ciências Agrárias, os estudos aqui apresentados tratam desde a avaliação dos solos,
a base para a agropecuária e florestal, passando por análises de cultivos anuais, criação de
pequenos e grandes animais, beneficiamento e comercialização agrícola. Adicionalmente, os
estudos também analisam algumas das principais espécies florestais da Transamazônica,
discorrem sobre a água em ambiente urbano, fundamental tanto para o processamento de
alimentos, agroindústrias e qualidade de vida das pessoas, assim como de sobre plantas
medicinais usadas para a saúde e bem-estar de comunidades urbanas e rurais.
Acreditamos que a boa leitura dos trabalhos científicos aqui apresentados tem a
capacidade de melhorar o manejo práticas produtivas, agrícolas e florestais, assim como o
gerenciamento de recursos naturais, elementos fundamentais para o desenvolvimento territorial
e uso sustentável dos recursos naturais. Imbuído com este propósito e atento aos desígnios
institucionais do Campus de Altamira – Universidade Federal do Pará, desejamos boa leitura
desta obra.
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HISTÓRICO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
Diante do atual cenário de desenvolvimento econômico da Amazônia, representada pela
exploração dos recursos naturais, percebe-se a necessidade de potencializar as atividades
existentes e buscar novas alternativas que visam atender o desenvolvimento sustentável da
região. A riqueza de recursos naturais e a biodiversidade vêm sendo historicamente um atrativo
a exploração demasiada, ocasionando a crescente expansão da fronteira agrícola, onde estes
indícios têm levado as instituições de pesquisa da região a elaborarem programas que atendam
o desenvolvimento e a sustentabilidade deste universo agrário, levando em consideração a
questão socioambiental e econômica.
Neste sentido, constantemente surgem debates a cerca dos rumos e modelos de
desenvolvimento a serem seguidos, e isso está associado aos avanços que o setor agropecuário
tem no país e em outros lugares do mundo. Foi com esse objetivo que a Universidade Federal
do Pará/Campus de Altamira criou os cursos de Licenciatura plena em Ciências Agrárias
(1997), Engenharia Agronômica (2001) e Engenharia Florestal (2009).
A Semana de Integração das Ciências Agrárias foi criada em 2000 pelos alunos do
curso de Ciências Agrárias que sentiram a necessidade de integrar a universidade, seus alunos,
professores e a comunidade em geral (produtores rurais, sindicatos, associações, cooperativas
e instituições públicas e privadas), envolvida no processo de discussão a cerca da dinâmica de
desenvolvimento regional. Esta integração configura-se de extrema importância para o processo
de desenvolvimento da Amazônia, tendo em vista que possibilita a inserção de todos os atores
sociais (estudantes, professores, pesquisadores, extensionistas e agricultores) envolvidos nos
debates relacionados às questões agrárias e ambientais, tornando-os assim agentes do próprio
desenvolvimento.
Com a criação do Curso de Engenharia Agronômica em 2001, a Universidade Federal
do Pará não ofereceu novas turmas de Licenciatura em Ciências Agrárias, sendo a última em
2000 concluída em 2003. Dessa forma, em 2004 os alunos do Curso de Engenharia Agronômica
continuaram o evento, coordenando e organizando a 4ª SICA, cujo tema abordava “Tecnologia
e Novas Frentes do Desenvolvimento Rural na Transamazônica”. Neste ano, pela primeira vez,
o evento conseguiu envolver produtores rurais nas palestras e minicursos.
No ano de 2005, a quinta edição do evento discutiu assuntos relacionados à “Produção
Agropecuária e Sustentabilidade na Amazônia”. Este ano, a SICA contou com a participação
de estudantes dos cursos de Engenharia Agronômica do Campus da UFPA de Marabá, da
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UFRA/Belém e da UEMA/Imperatriz, do Curso de Zootecnia da UFTO/Palmas e alunos do
PRONERA Nível Técnico Agropecuário. A sexta edição do evento trouxe a discussão sobre
“Alternativas para o Fortalecimento de Cadeias Produtivas na Transamazônica”, com destaque
para a verticalização da produção agrícola. A 6ª SICA ofertou 8 minicursos, palestras e
programação cultural e esportiva. Neste ano foi criado e indexado junto ao IBICT/CNPq/MCT
os Anais da Semana de Integração das Ciências Agrárias, publicando os trabalhos apresentados
durante o evento. Em 2007 a 7ª SICA se propôs a debater o “Desenvolvimento Agrícola
Sustentável”, ressaltando “Limites e Possibilidades no Cenário Amazônico”. Nesta edição, o
evento contou com a participação dos alunos do Curso de Engenharia Agronômica da
UFPA/Marabá, e de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da UFRA/Belém e
UEMA/Imperatriz, dos alunos do PRONERA Nível Técnico Agropecuário, e outros centros de
ensino como as Casa Familiares Rurais da região, professores da UFAM/Manaus e
UFRA/Belém e demais pesquisadores de instituições de pesquisa da região Amazônica,
reforçando a grande integração que se busca com o evento.
A oitava edição da SICA foi realizada em 2008 com o tema “Atividade Agropecuária
na Amazônia: Contextualização, Ações e Propostas para o Meio Rural”. Nesta edição foi
lançado a 3ª Edição dos Anais da Semana de Integração das Ciências Agrárias, com 49 trabalhos
técnico- científicos publicados. Neste ano o evento contou com a participação de 600 pessoas
e instituições como EMBRAPA, MPEG, CEPLAC, EMATER, SEMAGRI, SEGRI. Além de
alunos de graduação, nível médio e técnico.
No ano de 2009 foi criado o Curso de Engenharia Florestal na UFPA. Neste ano foram
chamados discentes desse novo curso na instituição para participarem apoiando o evento,
visando a integração entre os cursos de Ciências Agrárias ofertados no campus de Altamira.
Esta edição da SICA discutiu o tema “Exploração dos Recursos Naturais e Sustentabilidade do
Homem na Amazônia: Ameaças e Oportunidades”. Neste ano foram ofertados 12 minicursos,
e uma programação voltada para discussão de práticas sustentáveis de exploração de recursos
naturais. O evento contou com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação das
áreas de Ciências agrárias e Ciências ambientais da UFPA, UFRA, UEMA, UEPA, UFPR,
estudantes de nível técnico do IFPA/Altamira de aquicultura e meio ambiente, alunos do
PRONERA de nível técnico Agropecuário, das Casas Familiares Rurais dos municípios da
transamazônica e pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa da região
amazônica.
Em 2010 a SICA realizou uma edição especial: 10 anos de evento! Durante a 10ª SICA
foi lançado um selo em parceria com os Correios de circulação nacional. Foram ofertados 15

18

minicursos, 5 seções técnicas além de palestras, mesas redondas, encontros abertos e
apresentações de trabalhos técnico e científicos, sendo premiados os melhores trabalhos em
duas categorias: profissional e estudante, e publicados os 40 melhores do evento nos anais da
10ª SICA em formato impresso. O evento contou com a participação de aproximadamente 2000
pessoas em suas atividades, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de
Ciências agrárias e ambientais da UFPA, UFRA, UFOPA, UEMA, UEPA, UFPR, estudantes
de nível técnico do IFPA/Altamira de aquicultura e meio ambiente, alunos do PRONERA de
nível técnico Agropecuário, das Casas Familiares Rurais de Altamira, Anapú, Pacajá, Brasil
Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis e Óbidos, agricultores da Transamazônica e
Xingu, e pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa relacionadas as questões
agrárias e ambientais.
A décima primeira edição realizada no ano de 2011 contemplou debates à cerca do tema
“Otimização dos Sistemas de Produção Agrícola e Florestal frente aos Novos Desafios do
Território da Transamazônica e Xingu”, em que, publicou 41 trabalhos nos Anais e firmou
apoio com Banco da Amazônia S.A., IPAM, ISA, Norte Caminhões, Prefeitura Municipal de
Altamira, SAGRI, SEMAT, UFPA e WWF – Brasil. Em 2012, a décima segunda edição
abordou o tema “Organização Produtiva para o Desenvolvimento Rural na Amazônia”, em que,
publicou 46 trabalhos nos Anais e contou com o apoio da Agropecuária Pinguin, COMAM,
EMBRAPA, IDEFLOR, IPAM, SEMAGRI, SEMAT, STTR, Faculdade de Engenharia
Agronômica, Faculdade de Engenharia Florestal e Universidade Federal do Pará.
Em 2013, a decima terceira edição abordou o tema “Ações e Reflexos dos Grandes
Empreendimentos no território da Transamazônica e Xingu”, em que publicou 45 trabalhos nos
Anais, em parceria com a FVPP que entrou com o patrocínio na impressão dos anais, e aos
demais para realização do evento, Embrapa, Ideflor, Propesp, Ipam, Prefeitura de Brasil Novo,
Serviço Serne, União Europeia e CREA-PA, e em apoio as Faculdades de Engenharia
Agronômica e a Faculdade de Engenharia Florestal.
A décima quarta edição realizada no ano de 2014 abordou debates à cerca do tema
“Regularização Ambiental e Cadeias produtivas na Amazônia”, em que, publicou 26 trabalhos
nos Anais e firmou apoio com Agrocentro, Agrosanta, autoserviço.com, Cardoso
Supermercado, Comercial Oliveira, Damatta, Embrapa, Fundação Viver, Produzir e Preservar,
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
do Xingu e Vida Ser.
Em 2015 a SICA realizou uma edição especial: 15 anos de avento! Abordou debates à
cerca do dema “Atuação das Ciências Agrárias na Gestão dos Recursos Naturais da Amazônia”,
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em que, publicou 39 trabalhos nos Anais e firmou apoio com Agrocentro, Agrosanta,
autosserviço.com, Cardoso Supermercado, Comercial Oliveira, Damatta, Embrapa, Fundação
Viver, Produzir e Preservar, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu e Vida Ser.
A décima sexta edição no ano de 2016 teve como tema abordado: “Desenvolvimento
Agrário na Amazônia: Desafios para a Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural” e
contemplou a publicação de 40 trabalhos nos anais da SICA com o apoio dos seguintes
patrocinadores: Agromina, Agrosanta, Capecon, DAMATTA – Produtos Agrapecuários,
Guaraná Xingu, Norte Energia, Proterra e Ótica Central.
Atualmente a SICA permanece desde de sua criação coordenada por uma comissão
formada pelos discentes do curso de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal e
configura-se em uma conjuntura de aproximação dos atuais e futuros profissionais das Ciências
Agrárias com os principais sujeitos de execução (agricultores), onde os temas debatidos são
essenciais para exploração racional dos recursos naturais e garantia de sustentabilidade
econômica e social do homem nesta região.
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APRESENTAÇÃO
Os docentes de Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da Universidade Federal
do Pará/Campus de Altamira realizam anualmente a Semana de Integração das Ciências
Agrárias - SICA com o objetivo de integrar os proﬁssionais da área com estudantes de
graduação, professores, pesquisadores e agricultores da região da Transamazônica. O evento
tem como foco de debate assuntos pertinentes ao desenvolvimento sustentável da região.
Neste ano a 17ª edição do evento tem como tema principal a “Política Ambiental e
Gestão Territorial: Instrumentos para o Desenvolvimento Econômico e Sustentável da
Amazônia”, sendo debatidos assuntos relacionados à realidade da região, buscando na vivência
dos atores do campo e cidade a ﬁm de proporcionar cenários de debates aos interessados na
dinâmica da nossa região. Portanto, este evento visa realizar um debate imparcial do ponto de
vista prático e téorico, e dessa forma contribuir para a formação de opiniões e propor vias de
desenvolvimento. Propomo-nos a ocupar um pequeno espaço no meio da pesquisa cientíﬁca e
ao mesmo tempo organizar um simpósio de caráter regional, com um raio de abrangência
nacional em uma instituição periférica encravada no coração da Amazônia, sabendo que
estamos nos organizando para discutir assuntos que transpõem o universo acadêmico, e temos
a consciência de que essa é uma premissa que deve partir de uma ação coletiva, a partir de um
grupo de pessoas que tenham a sensibilidade para compreender os entraves ao desenvolvimento
social e ambiental. Dentre muitas conquistas importantes da SICA, destacam-se os Anais do
evento, que são um marco para a região, uma vez que contribuem efetivamente para o
desenvolvimento cientíﬁco na Amazônia. Aqui estão apresentados os melhores trabalhos
inscritos no evento, frutos de pesquisas realizadas Anais da 17ª Semana de Integração de
Ciências Agrárias por acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores e instituições em prol
do desenvolvimento regional de cunho cientíﬁco, social, ambiental e político. A publicação
destes Anais ocupa a função de aproximação da comunidade acadêmica com os demais
segmentos da sociedade, uma vez que através destes trabalhos apresentados aqui é realizada a
divulgação de atividades desenvolvidas nas Universidades e centros de pesquisa.
Esperamos que esta edição dos Anais da Semana de Integração das Ciências Agrárias
possa contribuir ao máximo para a apropriação de conhecimentos relacionados à produção
agropecuária e ﬂorestal efetivamente sustentável. Desejamos a todos uma excelente leitura.
Coordenação 17ª SICA Universidade Federal do Pará, Altamira-PA, Novembro de 2017.
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EIXO TEMÁTICO:
PRODUÇÃO VEGETAL
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RESUMO
A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), tem por objetivo recuperar áreas alteradas ou
degradadas; o sistema em si é elaborado por meio de cultivos consorciados, rotacionados ou em
sucessão, estimulando uma produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e
florestais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento inicial das espécies florestais:
cumarú (Dipterix odorata) e mogno africano (Khaya ivorensis) em sistema de integração
lavoura-pecuária-floresta em plantio puro e misto. O crescimento foi monitorado a cada mês no
período de dezembro de 2016 a abril de 2017, determinando o diâmetro do colo e a altura das
plantas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 12 repetições. O
cumaru apresentou maior crescimento em diâmetro e altura em plantio misto tendo diferença
significativa (P=0,05) de um plantio para o outro. O mogno africano também apresentou
maiores médias de crescimento em plantio misto, mostrando diferença significativa (P=0,05)
nas médias de altura, no entanto não foi possível observar diferença estatística (P=0,05) entre
as médias do diâmetro. O cumaru mostrou maior desenvolvimento em diâmetro em plantio
puro, e maior altura em plantio misto. O desenvolvimento em diâmetro do mogno africano não
diferiu entre os plantios, porém apresentou maior crescimento em altura em plantio misto.
Palavras-chave: rotação, desenvolvimento; cultivos consorciados.
ABSTRACT
The crop-livestock-forest integration (ILPF), aims to recover altered or degraded areas; the
system itself is elaborated through intercropped crops, rotated or in succession, stimulating a
sustainable production that integrates agricultural, livestock and forestry activities. The
objective of this work was to evaluate the initial growth of forest species: Cumaru (Dipterix
odorata) and African mahogany (Khaya ivorensis) in a crop-livestock-forest integration system
in pure and mixed plantation. The growth was monitored every month from december 2016 to
april 2017, determining the diameter of the lap and the height of the plants. The experimental
design was a completely randomized design with 12 replicates. The cumaru presented greater
growth in diameter and height in mixed planting, having a significant difference (P = 0.05) from
one plantation to the other. The African mahogany also presented higher growth averages in
mixed planting, showing a significant difference (P = 0.05) in the mean height, however it was
not possible to observe a statistical difference (P = 0.05) between the averages of the diameter.
The cumaru showed greater development in diameter in pure planting, and greater height in
mixed planting. The development in diameter of the African mahogany did not differ among
the plantations, but presented greater growth in height in mixed planting.
Keywords: Rotation, development; Intercropping.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, as práticas agrícolas realizadas no Brasil eram dadas pela
monocultura, cultivo de uma única espécie agrícola em determinada área ou região, geralmente
ocorrendo com maior intensidade nas grandes propriedades rurais, essa atividade ocasiona
grandes danos ao ambiente, tais como erosão, infertilidade do solo, entre outros prejuízos
ambientais (ZIMMERMANN, 2009).
A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é um sistema cujo objetivo é recuperar
áreas alteradas ou degradadas; o sistema consiste em cultivos consorciados, rotacionados ou em
sucessão, estimulando uma produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias e
florestais, todos em uma mesma área (BALBINO et al., 2012). É uma estratégia para maximizar
efeitos desejáveis no ambiente, aliando aumento da produtividade com a conservação de
recursos naturais no processo de intensificação do uso de áreas degradadas (EMBRAPA, 2016).
Com base nessas técnicas a Embrapa Amazônia Oriental núcleo de Belterra implantou
o sistema ILPF a fim de avaliar a viabilidade para os agricultores da região reproduzir em suas
propriedades. As espécies florestais utilizadas no sistema ILPF são cumaru (Dipteryx odorata)
e mogno africano (Khaya ivorensis). Este trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento e
o desenvolvimento inicial das espécies cumarú e mogno africano em sistema de integração
lavoura-pecuária-floresta em plantio puro e misto.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O trabalho foi realizado no município de Belterra, latitude 2o41’54”S, longitude
54o53’18”W de GRT e altitude 146m acima do nível do mar (CIDADES – BRASIL, 2017). De
acordo com a classificação de Köppen o tipo climático é o Am (clima tropical chuvoso), a
região apresenta uma estação seca, caracterizada por uma precipitação média em torno de
54,8mm/mês-¹ se estendendo geralmente pelos meses de julho a novembro e uma estação
chuvosa caracterizada por meses apresentando médias em torno de 211,3mm/mês-² entre os
meses de dezembro a junho, a temperatura média anual é de 25oC e a umidade relativa do ar é
de 85% (INMET, 2016).
Disposição do plantio
O sistema está dividido em ranques - R1 (plantio misto), e R2 – (plantio puro) com 14
metros de largura cada, e espaçamento de 26 metros entre si. Cada ranque possui três linhas de
plantio. O espaçamento entre as linhas é de 7 metros e 6 metros entre as plantas.
Determinação do crescimento e análise estatística
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O crescimento foi monitorado a cada mês no período de dezembro de 2016 a abril de
2017, determinando o diâmetro do colo, com auxílio de um paquímetro digital, as mudas
haviam sido plantadas há nove meses. A altura das plantas foi medida inicialmente com uma
trena, e posteriormente com uma régua de alumínio. Para a tabulação dos dados foi utilizado o
delineamento experimental inteiramente casualizado, os dados foram analisados com o
software estatístico Assistat e foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados do diâmetro foram
submetidos ao teste de Bartlett para atender aos requisitos de homogeneidade das variâncias
dos tratamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Taxa de crescimento pontual
Não houve diferença significativa entre as médias do plantio puro para o plantio misto
(P=0,05) em relação a variável diâmetro do colo para o mogno-africano, (Tabela 1). No entanto,
a espécie cumaru mostrou diferença para mesma variável (P=0,05) nos dados avaliados no mês
de abril de 2017, apontando maior desempenho em plantio misto (Tabela 1). Leite; (2015)
encontrou resultados mais expressivos para a espécie mogno em plantio misto.
TABELA 1- Média do crescimento acumulado em cinco meses - variável diâmetro do colo
de plantas de cumaru (Dipteryx odorata) e mogno-africano (Khaya ivorensis) em plantio puro
e misto.
Diâmetro (cm)
Puro
Misto
Cumaru
17,09416 a
28,39083 b
Mogno
72,58583 a
78,06333 a
*Médias seguidas da mesma letra, em linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de
significância.

Para a variável altura houve diferença entre as médias do plantio puro e do plantio misto
das duas espécies (Tabela 2), mostrando maior desempenho das plantas em cultivo misto.
TABELA 2- Média do crescimento acumulado em cinco meses variável altura de plantas de
cumaru (Dipteryx odorata) e mogno-africano (Khaya ivorensis) em plantio puro e misto.
Altura (m)
Puro
Misto
Cumaru
1,82916 b
4,42500 a
Mogno
3,62916 b
4,31660 a
*Médias seguidas da mesma letra, em linhas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de
significância.
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Taxa de crescimento mensal
A taxa de crescimento mensal de acordo com os resultados obtidos por meio da análise
de variância e dos dados de diâmetro do colo para cumaru segue um crescimento constante
nos dois tipos de plantio, porém apresentam diferença entre os meses (Figura 1, a) o mogno
africano seguiu com as médias de diâmetro bem próximas em plantio puro e misto (Figura1,
(a)). Nota-se também que em relação a variável altura o cumaru apresentou valores com
diferença altamente significativa quando comparado nos dois plantios (Figura 1, b) reforçando
que há um aumento de produtividade em plantios mistos, pois a fertilidade do solo se mantém,
devido a maior disponibilidade de ciclagem de nutrientes. Enquanto que o mogno africano
não apresentou diferença estatística entre as médias de altura nos dois plantios (Figura 1, b).
Da mesma forma como no trabalho de Mendonça (2008), em que o sistema consorciado
(misto) não influenciou o crescimento em altura e diâmetro durante o período de avaliação de
sua pesquisa (24 meses). Resultado semelhante foi encontrado por Kleinpaul (2008) onde o
plantio puro de eucalipto e acácia-negra não diferiram em altura e diâmetro em relação ao
plantio misto.
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Figura 1 – Desenvolvimento, acumulativo, mensal de mudas de cumaru Dipteryx odorata em plantio puro
(Cumaru Puro - CP) e misto (Cumaru Misto - CM) e mogno-africano Khaya ivorensis em plantio puro (Mogno
Puro - MP) e misto (Mogno Misto - MM). Variáveis: diâmetro (a) e altura (b).
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CONCLUSÕES
O cumaru mostrou maior desenvolvimento em plantio puro para a variável diâmetro, e maior
altura em plantio misto. O mogno africano não foi afetado pela diferenciação de plantios com
relação ao diâmetro. No entanto o mogno demonstrou maior média de altura em plantio misto.
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RESUMO
As florestas tropicais possuem um mosaico de diferentes ambientes de luz, variando de subbosques sombreados a clareiras de vários tamanhos, levando a uma grande heterogeneidade de
adaptações das plantas a esses diferentes gradientes de luz que pode causar modificações no
crescimento e desenvolvimento do vegetal afetando a produtividade das plantas. Diante disso,
esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de sombreamento no
crescimento inicial em mudas de itaúba (Mezilaurus itauba). As mudas foram submetidas a
diferentes intensidades de sombreamento (tratamento): 0%, 30%, 50% e 70% de
sombreamento, e medidas a cada 30 dias, durante um período de 180 dias. Ao final do
experimento, avaliou se altura, diâmetro, número de folhas (NF), área foliar (AF), e a área foliar
específica (AFE). O sombreamento induziu o aumento em diâmetro e o maior número de folhas
nas mudas. No entanto, as mudas cultivadas sob 50% de sombreamento obtiveram o maior
incremento em diâmetro e o maior NF indicando que a espécie se desenvolve bem em baixo do
dossel da floresta.
Palavras-chave: Mezilaurus itauba; folhas;sombreamento.
ABSTRACT
Tropical forests have a mosaic of different light environments, ranging from shaded sub-forests
to clearings of various sizes Leading to a large heterogeneity of plant adaptations to these
different gradients of light that can cause changes in plant growth and development affecting
plant productivity. The objective of this work was to evaluate the effect of different levels of
shading on initial growth in itaúba (Mezilaurus itauba) seedlings.The seedlings were submitted
to different shading intensities (treatment): 0%, 30%, 50% and 70% shading, and measured
every 30 days during a period of 180 days. At the end of the experiment, it was evaluated the
height, diameter, number of leaves (NF), leaf area (FA), and specific leaf area (AFE). The
shading induced the increase in diameter and the largest number of leaves in the seedlings.
However, seedlings grown under 50% shading had the largest increment in diameter and the
highest NF indicating that the species develops well below the forest canopy.
Keywords: Mezilaurus itauba; leaves; shading.
INTRODUÇÃO
Mezilaurus itauba(Meisn.) Taub. ex Mez, conhecida como itaúba, é uma espécie muito
explorada atualmente em planos de manejo, possui alta resistência mecânica e suporta bem ao
ataque de organismos xilófago, muito empregada em construções hidráulicas, pontes,
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laminações, postes, mobília de alta classe, pisos de veículos, construções náuticas e construção
civil (IBAMA, 1997). Estas características determinam o alto valor comercial da espécie e a
colocam como uma das mais exploradas da região amazônica, incluindo na categoria das
espécies classificadas como vulnerável na listagem da flora ameaçada da União Internacional
para Conservação da Natureza (IUCN, 2012).
Estudos relacionando a disponibilidade da radiação luminosa e a produção de mudas de
espécies arbóreas, de boa qualidade, são importantes para o desenvolvimento das atividades
florestais (LIMA et al., 2010), sendo a prática de sombreamento artificial um método que tem
sido amplamente utilizado para o conhecimento das necessidades luminosas (DUTRA et al.,
2012) e da ecofisiologia das espécies vegetais (AGUILERA et al., 2004; AGUIAR et al., 2011).
Diante disso o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de sombreamento
no crescimento inicial e morfofisiológicos em mudas de itaúba (Mezilaurus itauba) em viveiro
para entender as estratégias de regeneração, grupo ecológico e condições ideais para o plantio.

METODOLOGIA
O experimento foi instalado na casa de vegetação da Universidade Federal do Oeste do
Pará, na cidade de Santarém-PA. Situado a uma latitude de 02o25’04``S, longitude 54o44’ W de
GRT e altitude de 51 m acima do nível do mar; o tipo climático é o Ami da classificação de
Köppen (clima tropical chuvoso). A região apresenta uma estação seca, com precipitação média
em torno de 54,8 mm mês-1 de agosto a novembro e uma estação chuvosa caracterizada com
média mensal em torno de 211,3 mm. A temperatura média anual é de 25ºC e a umidade relativa
média do ar é de 85% (Instituto Nacional de Meteorologia, 2013). O trabalho foi conduzido no
período de novembro de 2016 a maio de 2017.
As mudas foram submetidas a diferentes intensidades de sombreamento (tratamento):
0%, 30%, 50% e 70% de sombreamento, e para medir as variáveis morfológicas foram
realizadas as medições de altura das plantas (H), com trena, e diâmetro do colo (D), com
paquímetro digital. Essas medições foram repetidas a cada 30 dias, durante um período de
180dias. Ao final do experimento, avaliou-se, também, o número de folhas (NF), área foliar
(AF), com sistema de análise de imagens WinDIAS (modelo W-C110-PC, Delta-T Devices Ltd,
Cambridge, UK) e a área foliar específica (AFE) obtida pela razão de área foliar (AF) e massa
seca foliar (MSF) – AF/MSF.
Os dados foram processados no Excel e analisados com o software estatístico Assistat e
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5%
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de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do incremento médio em altura (H), incremento médio em diâmetro (D),
número de folhas (NF), área foliar (AF) e área foliar específica (AFE) foram estatisticamente
diferentes para todos os tratamentos (Tabela 1).

Aos 180 dias, os tratamentos com

sombreamento foram superiores em relação ao controle quando analisou-se as variáveis
descritas acima. Os maiores valores para essas variáveis foram verificados no tratamento com
50% e 30% de sombreamento, respectivamente, com exceção da AF e AFE, em que os maiores
valores foram observados sob 70% de sombreamento.
Resultado semelhantes também foi encontrado por Scalon et al. (2003), os quais
mencionam que mudas de castanha-do-maranhão (Bombacopsis glabra) crescem mais em
condições de 50% de sombreamento.
O crescimento das plantas pode ter ocorrido em função do estiolamento induzido pela
baixa intensidade luminosa, provocada pelo sombreamento, ou porque foi beneficiado pelas
temperaturas mais amenas nas folhas, devido à abertura dos estômatos e a fixação de carbono
pelas plantas. Além disso, o maior alongamento celular contribuiria para maior altura sob
ambientes sombreados (WARDLAW, 1990; CARVALHO ET AL., 2006).
Tabela 1 - Incremento médio em altura (H), incremento médio em diâmetro do colo (D),
número de folhas (NF), área foliar (AF) e área foliar específica (AFE) de mudas de Mezilaurus
itauba(Meisn.) Taub. ex Mez aos 180 dias, em Santarém, PA
Sombreamento%
H (cm)
D (cm)
NF
AF (cm²) AFE (cm2.g²)
0%
12,25±0,14a 1,7±0,10b 30,61±0,53b 24,59±0,82a 116,65±3,81a
30%
23,63±0,14c 1,96±0,14b 32,37±0,48b 38,50±0,79b 127,28±2,94b
50%
37,56±0,14d 2,93±0,11c 55,50±0,53c 46,17±0,65c 136,42±2,25c
70%
18,4 ±0,12b 1,30±0,09ª 28,53±0,58a 54,40±0,65d 154,65±2,25d
*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si (<0,05) pelo teste de Tukey.

O sombreamento induziu o aumento em diâmetro e o maior número de folhas nas
mudas. No entanto, as mudas cultivadas sob 50% de sombreamento obtiveram o maior
incremento em diâmetro e o maior NF.
A área foliar (AF) e a área foliar específica (AFE) aumentaram expressivamente em
função do aumento dos níveis de sombreamento (Tabela 1O aumento da AF por folha individual
nos maiores níveis de sombreamento é uma das maneiras da planta aumentar sua superfície
fotossintetizante (Pedroso & Varela, 1995; Pacheco et al., 2013). A diminuição da área foliar
em plantas submetidas a 0% de sombreamento pode ser considerada uma estratégia contra a
perda excessiva de água e danos no aparato fotoquímico, uma vez que menos material vegetal
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é exposto a eventuais danos por excesso de luz (KITAO et al., 2000).
A AFE aumentou significativamente em função do aumento dos níveis de
sombreamento. O mesmo resultado foi encontrado para Handroanthus heptaphyllus (Borges et
al., 2014) e Bertholletia excelsa e Carapa guianensis (Azevedo, 2014).
Mezilaurus itaubatem características de espécies ombrófilas em fases iniciais de
sucessão, uma vez que no tratamento a pleno sol as plantas não cresceram tanto quanto nos
tratamentos com 50% de luz.
CONCLUSÃO
As mudas Mezilaurus itauba desenvolveram-se melhor no tratamento com 50% de
sombreamento indicando que em condições naturais a espécie teria melhores chances de
regeneração sob cobertura de mata.
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RESUMO
O Feijão-Caupi é uma cultura importante economicamente e socialmente, possui a capacidade
de associação com bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico podendo reduzir custos com
fertilizantes. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de
Feijão-Caupi submetidos à inoculação de bactérias fixadora de nitrogênio (Bradyrhizobium
japonicum (BR 3262), adubação nitrogenada e nitrogênio do solo). Instalado em casa de
vegetação, em vasos, o experimento com delineamento inteiramente casualizado composto por
cinco repetições de cada tratamento. Os tratamentos foram constituídos do uso de inoculante,
adubação nitrogenada e nitrogênio do solo em três tipos de Feijão-Caupi, uma variedade
(Manteiguinha) e duas cultivares comerciais (IPA 207 e BRS Tumucumaque), foi estimado a
produtividade por hectare. As cultivares IPA 207 e BRS Tumucumaque não diferiam
estatisticamente entre si e entre os tratamentos submetidos, a variedade Manteiguinha
apresentou valor maior de produtividade quando se utilizou a adubação nitrogenada diferindo
dos demais tratamentos. Inoculação permitiu um incremento na produtividade na variedade
manteiguinha e na cultivar BRS Tumucumaque, já a cultivar IPA 207 apresentou pior
desempenho quando inoculada. Através dos resultados obtidos concluímos que a inoculação de
estirpes de (Bradyrhizobium japonicum BR 3262) é eficiente na cultivar BRS Tumucumaque e
ineficiente na cultivar IPA 207.
PALAVRAS-CHAVE: Vigna unguiculata; produção; eficiência produtiva.
ABSTRACT
Bean-cowpea is an economically and socially important crop, it has the ability to associate with
bacteria that fixes atmospheric nitrogen and can reduce costs with fertilizers. The objective of
this study was to evaluate the productivity of bean-cowpea submitted to the inoculation of
nitrogen-fixing bacteria (Bradyrhizobium japonicum BR 3262), nitrogen fertilization and soil
nitrogen. Installed in greenhouse, in pots, the experiment with a completely randomized design
composed of five replicates of each treatment. The treatments were constituted by the use of
inoculant, nitrogen fertilization and soil nitrogen in three types of Bean-Caupi, one variety
(Manteiguinha) and two commercial cultivars (IPA 207 and BRS Tumucumaque), the
productivity per hectare was estimated. The cultivars IPA 207 and BRS Tumucumaque did not
statistically differ between themselves and among the treatments submitted, the variety
Manteiguinha showed higher value of productivity when the nitrogen fertilization was used
differing from the other treatments. Inoculation allowed an increase in productivity in the
variety Manteiguinha and cultivar BRS Tumucumaque, while the cultivar IPA 207 presented
worse performance when inoculated. From the results obtained, we conclude that the
inoculation of Bradyrhizobium japonicum BR 3262 strains is efficient in the cultivar BRS
Tumucumaque and inefficient in the cultivar IPA 207.
KEYWORDS: Vigna unguiculata; production; Productive efficiency.
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INTRODUÇÃO
O feijão-caupi (Vigna unguiculada (L.) Walp.) nos últimos anos tem gerado o interesse
de agricultores de médio e grande porte e por isso tem vem se expandido para demais regiões
do país. Além de importância alimentar, o feijão-caupi tem alto potencial para adubação verde,
por apresentar algumas das características como: rápido crescimento inicial, produção de
biomassa, acúmulo de nitrogênio na parte aérea, fácil adaptação, possibilidade de uso para
alimentação animal além do elevado potencial de fixação biologia de nitrogênio (ALMEIDA,
2007).
O nitrogênio é um dos macronutrintes essenciais amplamente utilizados nos cultivos
agrícolas, e que eleva os custos de produção. O feijão-caupi é capaz utilizar o nitrogênio
atmosférico através da associação com bactérias do gênero Bradyrhizobium, no qual estudos
comprovam a eficiência simbiótica de algumas estirpes (ZILLI et al., 2006). Benefícios são
notáveis na cultura da soja, com economia por volta de 6,6 bilhões de dólares por safra
(HUNGRIA et al., 2007).
Devido aos benefícios que a fixação biológica de nitrogênio podem trazer, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do uso de inoculante (Bradyrhizobium
japonicum BR 3262) em relação a adubação nitrogenada e o nitrogênio do solo na produtividade
de duas cultivares e uma variedade de feijão-caupi.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado em viveiro por tela tipo sombrite a 50%, durante os meses
de abril a julho de 2017 em vasos com capacidade de 5 litros, na Universidade Federal do oeste
do Pará – UFOPA, campus Tapajós na cidade de Santarém-PA. O delineamento experimental
inteiramente casualizado, os tratamentos foram constituídos de uma variedade feijão caupi
regional (Manteiguinha) e duas cultivares comerciais (IPA 207 e BRS Tumucumaque),
submetidos à inoculação, adubação nitrogenada e ao nitrogênio do solo, com 5 repetições de
cada tratamento. Foi usado um inoculante turfoso com estirpes de Bradyrhizobium japonicum
(BR 3262). Foi utilizado como substrato um Latossolo amarelo predominante na região. Foi
coletadas amostras desse solo e enviadas para análise química, realizada pela EMBRAPA –
Amazônia Oriental.
Foi realizado a correção da acidez do solo conforme recomendações Embrapa (2007)
aos 40 dias antes da implantação da cultura. As sementes foram inoculadas 4 horas antes do
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plantio, com as estirpes de Bradyrhizobium japonicum (BR 3262) com proporção de 250 g do
inoculante para cada 50 kg de sementes, utilizando-se uma solução açucarada a 10% (30 g de
açúcar em 300 ml de água) para melhor aderência do inóculo. A adubação potássica, fosfatada
e nitrogenada, esta ultima apenas no seu respectivo tratamento, foram realizadas segundo
Embrapa (2007), levando em conta os teores obtidos na analise de solo.
A umidade de grãos foi corrigida a 15% conforme as Regras para Analises de Sementes
(MAPA, 2009) sendo estimada sua produtividade em kg ha-1 com 160 000 plantas/hectare. Os
resultados de produtividade foram submetidos a analise de variância e as medias dos
tratamentos comparados pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As cultivares IPA 207 e BRS Tumucumaque não diferiram estatisticamente entre si
quanto a produtividade, e os tratamentos também não tiveram diferenças significativas. A
variedade regional manteiguinha apresentou valores maiores de produtividade no tratamento
em que se aplicou a adubação nitrogenada, no entanto, não diferiu estatisticamente. A cultivar
IPA 207 apresentou valores inferiores de produtividade quando se usou inoculante,
apresentando valores maiores no tratamento em que se utilizou adubação nitrogenada, respostas
semelhantes à variedade Manteiguinha, no entanto esta não diferiu estatisticamente dos demais
tratamentos (inoculante e nitrogênio do solo).

Figura 1. Produção média da variedade Manteiguinha e das cultivares IPA 207 e BRS Tumucumaque sob o efeito
dos tratamentos: Inoculação, adubação nitrogenada e nitrogênio do solo.
*As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade. CV% = 17,28 dms = 773,43.

Ao contrario da demais, a cultivar BRS Tumucumaque apresentou melhores quando
submetidos ao tratamento com inoculante, mostrando que a fixação biológica de nitrogênio se
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mostrou mais eficiente nesta cultivar, contribuindo para melhor incremento na produtividade
de grãos (figura 1), apesar de não significante a 5 % de probabilidade.
O potencial produtivo das cultivares em casa de vegetação se mostraram satisfatórios
quando comparados com outros trabalhos realizados. A cultivar BRS Tumucumaque no ano de
2010 em Rio Preto da Eva no estado do Amazonas foi constatado produtividade de 1395 kg ha1

(OLIVEIRA et al., 2014), valores inferiores aos obtidos neste experimento na região de

Santarém-PA, que obteve-se valores máximos foi de 2499,9 kg ha-1 quando inoculado com
estirpes de bactérias (Bradyrhizobium japonicum BR 3262), proporcionando incremento de
24,9% na produtividade.
A cultivar IPA 207 foi a que apresentou valor de produtividade máximo de 2586 kg ha-1 no
tratamento em que se utilizou adubação nitrogenada, a inoculação prejudicou a produtividade
que foi de apenas 2333,6 kg ha-1, no entanto todos os níveis de produtividade foram maiores
dos que do que encontrados por Santos et al. (2013) e que obteve em seus resultados valores
de 1292,0 kg ha-1 e 1374,70 kg ha-1 respectivamente, em locais e em condições diferentes,
demonstrando-se eficiente e viável seu cultivo na região oeste paraense.
A variedade Manteiguinha foi a que apresentou menores valores de produtividade,
apesar de não ser uma cultivar comercial, seu desempenho foi satisfatórios vistos as médias
encontradas em outros trabalhos, como os valores encontrados por Oliveira et al. (1980), que
obteve media de 1424 kg ha-1 em Belém-PA. Neste experimento os valores maiores de
produtividade da variedade Manteiguinha foi o tratamento em que se utilizou a adubação
nitrogenada, com média de 1869,5 kg ha-1.
Resultados tanto positivos e negativos a produtividade de feijão-caupi foram
encontrados por Chagas Junior et al. (2010), no qual testou cinco tipo de estirpes e encontrou
produtividade baixas e altas em relação a testemunha. O feijão-caupi tem capacidade de
associar-se com diversas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio, essa pouca
especificidade pode ser prejudicial para o processo de fixação biológica de nutrientes, pois pode
haver competição entre elas, se fazendo necessários estudos que busquem determinar estirpes
mais eficientes.

CONCLUSÕES
A cultivar BRS Tumucumaque apresenta eficiência produtiva quando é inoculada com
Bradyrhizobium japonicum (BR 3262) e aumenta sua produtividade em 24,9%. A inoculação
da variedade Manteiguinha aumenta em 7,2% a produtividade, e a adubação nitrogenada
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aumenta em 12,6%. A cultivar IPA 207 reduz sua produtividade em 8% quando inoculada com
estirpes de Bradyrhizobium japonicum (BR 3262) e aumenta em 2% quando se faz a adubação
nitrogenada.
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RESUMO: O milho verde vem se destacando no mercado de produtos minimamente processados, no
entanto necessita de tecnologias que mantenham sua qualidade com o tempo de armazenamento. Diante
disso o presente trabalho teve por objetivo avaliar as alterações fisiológicas em espigas de milho verde
tratadas com diferentes agentes conservadores visando aumento da vida de prateleira. O experimento
foi montado em DIC fatorial 4x5 com cinco repetições distribuídas ao longo de cinco tempos de
avaliação durante 12 dias. A cada três dias avaliou-se a perda de massa fresca, o índice de deterioração
fisiológica dos grãos (escurecimento), o conteúdo de sólidos solúveis e o teor de vitamina C. As técnicas
de conservação utilizadas foram eficientes em controlar a perda de massa fresca e o escurecimento dos
grãos quando comparados ao controle, sem comprometer a qualidade das espigas. O uso do cloreto de
cálcio e do hidroresfriamento mostraram os melhores resultados sobre a conservação das espigas.
PALAVRAS-CHAVE: Zea maiz L., qualidade, técnicas de conservação.
ABSTRACT: Green maize has been prominent in the market of minimally processed products, however
it needs technologies that maintain its quality with the time of storage. Therefore, the objective of the
present work is to evaluate the physiological changes in ears of green maize treated with different
preservatives in order to increase the shelf life. The experiment was set up in a 4x5 factorial ICI with
five replicates distributed over the five-time evaluation for 12 days. The fresh weight loss, the
physiological deterioration index of the grains (darkening), the soluble solids content and the vitamin C
content were evaluated every three days. The conservation techniques used were efficient in controlling
the loss of fresh mass And the browning of the grains when compared to the control, without
compromising the quality of the ears. The use of calcium chloride and hydrocooling showed the best
results on ear conservation.
KEYWORDS: Zea maiz L., quality, conservation techniques.

INTRODUÇÃO
O milho (Zea maiz L.), é uma das culturas mais importantes no mundo, em função de
sua produtividade, composição química e valor nutritivo (OLIVEIRA JR et al., 2006). Quando
colhido in natura para consumo humano, é comumente chamado de milho verde. Para tanto,
pode ser cultivado o milho com endosperma normal ou o milho com endosperma doce.
O milho verde in natura, limpo e embalado, vem se destacando no mercado de produtos
minimamente processados, mas carece de critérios para seu processamento. A temperatura, a
umidade relativa e a composição da atmosfera de armazenamento determinam, em grande parte,
o limite máximo de vida útil pós-colheita dos produtos hortícolas, principalmente dos
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minimamente processados, o que não é diferente no caso do milho verde (PEREIRA FILHO,
CRUZ e GAMA, 2003).
Nesse contexto o presente trabalho teve por objetivo avaliar as alterações fisiológicas e
a qualidade de espigas de milho verde minimamente processadas tratadas com agentes
conservadores, sendo o hidroresfriamento, branqueamento e solução de cloreto de cálcio.
MATERIAL E MÉTODOS
Espigas de milho verde cv. BR 473 foram colhidas em Fevereiro de 2015, em
propriedade agrícola familiar localizada no município de Altamira-PA e transportados ainda
com palha em caixas térmicas até o Laboratório de Tecnologia de Produtos da Universidade
Federal do Pará, Campus Altamira-PA.
No laboratório, procedeu-se a retirada da palhada e seleção das espigas, padronizando
aquelas que apresentavam grãos uniformes, sem defeitos fisiológicos e ou injúrias mecânicas.
As espigas foram então lavadas em água corrente, sanitizadas em solução de cloro ativo a 1%
por 3 minutos e então submetidas ao processamento mínimo.
Com o auxílio de uma faca de aço inox previamente esterilizada as espigas foram
cortadas em tamanho médio de 5 cm de comprimento e então distribuídas aleatoriamente nos
seguintes tratamentos por um período de 1 minuto: imersão em água contendo gelo a 5°C
(hidroresfriamento); imersão em água a 90°C (branqueamento), imersão em solução contendo
CaCl2 na concentração de 3% (CaCl2), além de um lote que foi diretamente armazenado
representando o tratamento controle.
Após o tempo de exposição as espigas foram drenadas para a retirada do excesso de
água e acondicionadas em bandejas de isopor de poliestireno revestida com filme plástico de
PVC 14 micras e armazenadas em refrigerador a 10 ± 2°C por 12 dias.
O arranjo experimental adotado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x5,
sendo quatro tratamentos e cinco tempos de avaliação: 0, 3, 6, 9 e 12 dias, com cinco repetições
e a parcela experimental composta por quatro espigas.
A cada três dias as amostras de cada tratamento foram avaliadas quanto as seguintes
características: Perda de massa, calculada pela diferença entre a massa inicial e a obtida em
cada período de armazenamento, utilizando balança de precisão de 0,01 g e os resultados
expressos em porcentagem (%). O teor de sólidos solúveis e o teor de vitamina C, foram
determinados baseando-se na metodologia descrita por AOAC (2012). O escurecimento dos
grãos foi determinado visualmente por sete pessoas treinadas que atribuirão notas em uma
escala hedônica de quatro pontos, onde: 4=leve (coloração amarelo escuro); 3= médio
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(coloração marrom claro); 2= forte (Coloração marrom) e 1= muito forte (coloração marrom
escuro).
O estudo dos efeitos significativos, dos tratamentos e dos dias de avaliação foram
submetidos a ANOVA e a comparação de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade
através do software estatístico SISVAR 5.4.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A perda de massa fresca aumentou significativamente ao longo do tempo de
armazenamento em todos os tratamentos, com percentual médio oscilando ente 4 e 6% após 12
dias (Figura 1). Mamede et al. (2009), também observaram perdas entre 5 e 11% durante o
armazenamento refrigerado de espigas de milho verde a 11°C.
Perda de massa fresca (%)
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Figura 1: Perda de massa fresca (%) em espigas de milho verde submetidos a diferentes
tratamentos de conservação e armazenados por 12 dias sob refrigeração (10°± 2°C).
Nas espigas do tratamento controle, evidenciou-se as maiores perdas logo após o
terceiro dia de análise, diferindo significativamente dos demais tratamentos. As espigas
submetidas ao tratamento com branqueamento apresentaram redução mais lenta até o sexto dia
de análise quando o percentual médio verificado foi de 1,76 %, todavia, no terço final de
armazenamento, as espigas tratadas com hidroresfriamento e cloreto de cálcio apresentaram as
menores perdas, diferindo dos demais (Figura 1).
A deterioração fisiológica dos grãos (escurecimento), foi comprometida ao sexto dia
nas espigas do tratamento controle quando a nota caracterizada pelos avaliadores foi de 2 (forte,
coloração marron). Nos demais tratamentos, não houve interação significativa entre si. Nota-se
um efeito de escurecimento com nove dias de armazenamento quando estes foram
caracterizados com nota 3 (médio, coloração marron claro), permanecendo até o último dia de
armazenamento (Figura 2).
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Figura 2: Escurecimento dos grãos (notas) em espigas de milho verde submetidos a diferentes
tratamentos de conservação e armazenados por 12 dias sob refrigeração (10°± 2°C).
Avaliando diferentes métodos (ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido acético e
branqueamento) no controle do escurecimento de frutos e hortaliças minimamente processadas
Souza et al. (2012), notaram redução significativa no nível de escurecimento sem interação
significativa entre si, e superiores as amostras controle, similar ao verificado neste trabalho.
O teor de sólidos solúveis apresentou uma pequena variação nos diferentes tempos de
armazenamento, observando declínio no último dia de avaliação em todos os tratamentos
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(Figura 3A). O teor de vitamina C reduziu em todos os tratamentos (Figura 3B).
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Figura 3: Conteúdo de sólidos solúveis (A) e teor de vitamina C (B) em espigas de milho verde
submetidos a diferentes tratamentos de conservação e armazenados por 12 dias sob refrigeração
(10°± 2°C).
O teor de sólidos solúveis nas espigas do tratamento controle foram maiores até o sexto
dia de avaliação, média de 8,5 °Brix, a partir deste tempo os valores reduziram
significativamente até o fim do armazenamento quando apresentaram valor de 5,1 °Brix. Nos
demais tratamentos, não houve diferença entre si e os valores médios chegaram ao pico de
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10,4°Brix com nove dias de armazenamento, seguido de redução no último dia de avaliação
(Figura 3A).
De modo geral os tratamentos controle e branqueamento apresentaram os menores
teores no decorrer de todo o período experimental, chegando ao fim de dezesseis dias com 0,31
e 0,37 g/100 g. ácido ascórbico, respectivamente.
Os pedaços de espigas imersas em cloreto de cálcio, no hidroresfriamento e no ácido
cítrico não diferiram entre si e as médias oscilaram entre 0,49 a 0,53 g. ácido ascórbico para o
mesmo tempo de avaliação, respectivamente (Figura 3B). Araújo et al., (2014), também
observou redução no conteúdo de vitamina C em milho verde e processado e conclui que o
tempo de armazenamento e a temperatura empregada no processamento favorecem essa
redução.
CONCLUSÃO
O cloreto de cálcio e o hidroresfriamento mostram-se eficientes em controlar as
alterações fisiológicas que sofrem as espigas de milho minimamente processada durante o
armazenamento.
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RESUMO: A temperatura exerce importante papel no armazenamento pós-colheita de vegetais
reduzindo a perda de massa fresca, retardamento do amadurecimento e contenção da firmeza.
Assim, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar a melhor condição de temperatura
refrigerada na preservação da qualidade de batata-doce branca. Batatas da cultivar Brazlândia
foram armazenadas nas temperaturas de 5, 10, 15 e 20°C durante 21 dias e avaliadas quando a
perda de massa fresca, firmeza, sólidos solúveis e acidez titulável. O experimento foi conduzido
em um DIC fatorial 8x4, com três repetições. De modo geral a qualidade das batatas foram
comprometidas com o efeito da temperatura e o tempo de armazenamento. A condição de 10°C
representa a melhor temperatura para a conservação da batata-doce durante 21 dias.
PALAVRAS-CHAVE: Ipomoea batatas L., conservação, vida útil.
ABSTRACT: The temperature plays an important role in post-harvest storage of vegetables.
Thus, the present research aims to evaluate the best refrigerated temperature condition in the
preservation of the quality of sweet potato white roots. Potatoes from cv. Brazlândia were stored
at temperatures of 5, 10, 15 and 20 ° C for 21 days and evaluated when loss of fresh mass,
firmness, soluble solids and titratable acidity. The experiment was conducted in an 8x4 factorial
ICD, with three replicates. In general the quality of the potatoes were compromised by the effect
of temperature and storage time. The condition of 10 ° C represents the best temperature for
preserving sweet potatoes for 21 days.
KEYWORDS: Ipomoea batatas L., conservation, life.
INTRODUÇÃO
A batata-doce é uma planta de grande importância econômico-social, participando no
suprimento de calorias, vitaminas e minerais na alimentação humana. É a quarta hortaliça mais
consumida no Brasil. Além de ser rústica, de fácil manutenção, apresenta boa resistência contra
a seca e ampla adaptação, sendo cultivada em praticamente todos os estados brasileiros
(TOMLINS et al., 2015).
A temperatura é o mais importante fator ambiental que afeta a vida pós-colheita de
vegetais por causa de seu efeito sobre as taxas metabólicas interferindo nos processos vitais,
como respiração, maturação, perda de massa e firmeza (CORRÊA et al., 2015). Nesse contexto,
a refrigeração é a técnica mais importante durante o armazenamento de um produto, uma vez
que sua ação além de diminuir o processo de respiração, pode reduzir a atuação de enzimas e a
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ocorrência de microrganismos, aumentando assim a vida útil de comercialização (OLIVEIRA;
SANTOS, 2010).
Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a melhor temperatura sobre
a vida útil e a qualidade da batata-doce de casca branca comercializada em Altamira-PA.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente experimento foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Produtos da
Universidade Federal do Pará, Campus Altamira-PA com raízes tuberosas de batata-doce
cultivar Brazlândia de cor branca, adquiridas em Junho de 2015 com produtores rurais do
Travessão da vicinal 12, município de Brasil Novo, PA.
Ainda em campo as batatas foram selecionadas quanto ao tamanho, mantendo-se
aquelas com peso médio variando entre 100 e 200 g e livres de ataques por pragas ou doenças.
Estas foram então acondicionadas em caixas de madeira e transportadas até o laboratório onde
foram lavadas em água corrente para a retirada das sujidades em seguida foram sanitizadas em
solução contendo hipoclorito de sódio a 5% por três minutos e então secas ao ar sob temperatura
ambiente.
Após a secagem as batatas foram divididas em lotes e armazenadas em câmera do tipo
B.O.D nas seguintes temperaturas: 5, 10, 15 e 20°C e U. R de 85% por um período de 21 dias.
O delineamento experimental adotado foi Inteiramente Casualizado em esquema fatorial 8x4
sendo oito tempos de avaliação (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 dias) e quatro condições de
temperatura no armazenamento (5, 10, 15 e 20°C), com três repetições e a parcela experimental
composta por duas raízes.
A cada três dias avaliou-se: perda de massa fresca, obtida pela diferença diária do peso
inicial e final dos frutos em balança analítica (0,1g) e os resultados expressos em porcentagem
(%). A firmeza das raízes foi determinada mediante escala hedônica de cinco pontos onde: 5:
Firme, dura; 4: moderadamente firme; 3: ligeiramente firme; 2: pouco macia/pouco mole e 1:
macia/mole. O conteúdo de sólidos solúveis (°Brix) e acidez titulável (% ácido cítrico) foram
determinados seguindo a metodologia descrita por AOAC (2012).
Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e o efeito dos
tratamentos/temperaturas e do tempo de armazenamento quando significativo por meio do teste
F>. Diferenças entre os resultados foram comparados pelo teste de Tukey com 95% de intervalo
de confiança (p≤ 0,05) através do programa estatístico Assistat 7.7 versão beta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A perda de massa fresca foi crescente durante o armazenamento das batatas,
independente da temperatura de acondicionamento, com perdas de até 10% durante o período
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de avaliação (Tabela 1). Gouveia et al., (2014), avaliando cultivares de batata-doce encontraram
percentual médio de 10% ao fim de 14 dias à temperatura ambiente, próximos aos verificados
nesta pesquisa.
Tabela 1: Valores médios sobre a perda de massa fresca (%) em raízes tuberosas de batatadoce armazenadas em diferentes temperaturas de refrigeração.
Temperaturas
5°C
10°C
15°C
20°C

0
0,0 aA
0,0 aA
0,0 aA
0,0 aA

3
2,69 bA
2,85 bA
3,39 bB
3,45 bB

Perda de massa fresca (%)
Dias de análise
6
9
12
15
18
21
3,74 cA 4,08 dA 5,45 eA 6,13 fA
*
*
3,68 cA 4,17 dA 5,32 eA 6,01 fA 7,67 gA 9,87 hA
3,87 cA 4,94 dB 5,97 eB 6,26 fA 7,87 gA 11,23 hB
4,08 cB 5,29 dC 6,22 eC 6,68 fB 8,54 gB
*
CV (%)= 3,87

Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas na coluna (temperaturas) e minúsculas na linha (dias de análise),
diferem entre si pelo teste de Tukey. * avançado estádio de senescência, sem condições de avaliação.

Ao longo dos dias de avaliação, nota-se que as raízes mantidas a 10°C evidenciaram
as menores perdas, média de 9,87% ao fim de 21 dias quando comparados a condições de 15°C
cujas média ultrapassou 11% ao final do mesmo período (Tabela 1).
O armazenamento das raízes a 5°C apresentou as menores médias até o 15° dia de
avaliação, sem diferir daquelas armazenadas a 10°C, todavia, após esse período as amostras não
foram avaliadas por conta do acelerado estádio de senescência, influenciado principalmente por
injúrias acometidas pelo frio. Por sua vez, o acondicionamento a 20°C apresentou as maiores
perdas, com raízes extremamente deterioradas após 18 dias de armazenamento (Tabela 1).
A firmeza das raízes foi significativamente comprometida com o tempo de
armazenamento, sendo a perda de água um dos fatores à perda de qualidade em todas as
condições de armazenamento (Tabela 2).
Tabela 2: Valores médios sobre a firmeza (notas) em raízes tuberosas de batata-doce
armazenadas em diferentes temperaturas de refrigeração.
Temperaturas
5°C
10°C
15°C
20°C

0
5,0 aA
5,0 aA
5,0 aA
5,0 aA

3
5,0 aA
5,0 aA
5,0 aA
4,25 bB

Firmeza (notas)
Dias de análise
6
9
12
5,0 aA 5,0 aA
3,5 bB
5,0 aA 5,0 aA 4,5 bA
5,0 aA 5,0 aA
3,5 bB
3,5 bB 3,0 bB
2,5 cC
CV (%)= 4,26

15
1,5 cC
3,5 aA
2,5 cB
1,0 dC

18
*
3,0 aA
1,5 dB
*

21
*
2,5 aA
1,0 eB
*

Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas na coluna (temperaturas) e minúsculas na linha (dias de análise),
diferem entre si pelo teste de Tukey. * avançado estádio de senescência, sem condições de avaliação.

De acordo com a Tabela 2, as raízes mantidas a temperatura de 20°C apresentaram as
menores médias ao longo de todo o período experimental chegando a nota 1 no 15° dia de
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análise, caracterizando-as como (mole). No mesmo tempo, as batatas mantidas a 5°C
apresentaram nota 1,5 (mole), comprometidas principalmente pelo frio.
O armazenamento das batatas a 5, 10 e 15°C, não diferiram entre si até o nono dia de
avaliação, permanecendo com nota 5. Após este período, as médias decresceram
gradativamente chegando 1,5; 3,5 e 2,5 ao final de 15 dias, respectivamente. Ao final de 21 dias
somente as batatas acondicionadas a 10°C mantiveram nota superior a 2 diferindo
significativamente das demais (Tabela 2).
Em relação ao teor de sólidos solúveis (Tabela 3), os valores médios oscilaram entre 5,8
a 8,9 °Brix. Estes valores estão próximos aos reportados por Corrêa et al. (2015), que durante
o armazenamento de batatas doce cv. Canadense, notaram valores médios oscilando entre 6,2
a 8,5°Brix.
Tabela 3: Valores médios sobre o teor de sólidos solúveis (°Brix) em raízes tuberosas de batatadoce armazenadas em diferentes temperaturas de refrigeração.
Temperaturas
5°C
10°C
15°C
20°C

0
5,8 aA
5,8 aA
5,8 aA
5,8 aA

3
6,3 aA
5,8 aA
6,1 aA
6,2 aA

Sólidos solúveis (°Brix)
Dias de análise
6
9
12
15
6,4 bA
6,8 cB 8,3 dA 8,8 eA
6,2 bA
6,9 cB 7,5 dB 8,1 eB
6,4 bA
7,4 cA 8,1 dA 8,6 eA
6,6 bA
7,6 cA 8,5 dA 8,9 bA
CV (%)= 4,12

18
*
7,2 dA
6,7 bB
*

21
*
6,4 bA
5,5 aB
*

Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas na coluna (temperaturas) e minúsculas na linha (dias de análise),
diferem entre si pelo teste de Tukey. * avançado estádio de senescência, sem condições de avaliação.

O teor de sólidos solúveis, não diferiu entre as diferentes temperaturas de
armazenamento até o sexto dia de análise, contudo, ao fim deste tempo, observa-se um aumento
significativo até o 15° dia de análise, em especial nas raízes mantidas a 5 e 20°C, que não
apresentaram mais condições de avaliação (Tabela 3).
As raízes armazenadas a 10 e 15°C apresentaram redução nos valores médios de SS
após 15 dias (Tabela 3). Essa redução pode estar associada a síntese dos açúcares no
metabolismo respiratório, sendo um indicativo de perda de qualidade.
No que se refere à acidez das raízes (Tabela 4), observa-se que durante o armazenamento
ocorre um aumento nos valores médios da acidez em todas as temperaturas até o nono dia de
análise com médias chegando a 0,107 % ácido cítrico.
Tabela 4: Valores médios sobre o teor de Acidez titulável em raízes tuberosas de batata-doce
armazenadas em diferentes temperaturas de refrigeração.
Temperaturas
0

3

Acidez titulável (% ácido cítrico)
Dias de análise
6
9
12
15
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18

21

5°C
10°C
15°C
20°C

0,77 dA
0,77 dA
0,77 dA
0,77 dA

0,89 cA 0,96 bA 0,107 aA
0,81 cB 0,86 bB 0,94 aB
0,83 cB 0,90 bB 0,96 aB
0,94 cA 0,98 bA 0,103 aA
CV (%)= 0,66

0,37 eB
*
0,85 bA 0,82 bA
0,81 bA 0,74 dB
0,28 eB
*

*
0,68 dA
0,52 eB
*

*
0,53 eA
0,38 fC
*

Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas na coluna (temperaturas) e minúsculas na linha (dias de análise),
diferem entre si pelo teste de Tukey. * avançado estádio de senescência, sem condições de avaliação.

Ainda de acordo com a Tabela 4, observa-se um ligeiro decréscimo nos valores médios
a partir do 12° dia, em especial nas raízes mantidas a 5 e a 20°C. O armazenamento a 10 e a
15°C evidenciaram decréscimo menos pronunciados até o fim do período de armazenamento
(0,53 e 0,38 % ácido cítrico, respectivamente, indicando que a temperatura exerce importante
influência na conservação dos ácidos orgânicos e consequentemente na redução da atividade
respiratória.
CONCLUSÃO
O armazenamento na temperatura de 10°C de refrigeração prolonga a vida de prateleira
da batata-doce branca por até 21 dias, sendo, portanto, a recomendada para a conservação
dessas raízes.
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RESUMO
O Hotsushi é um prato típico da culinária japonesa, que consiste no processo de empanar e fritar
os filés de peixe, resultando em uma iguaria com maior aceitação por consumidores que não
apreciam o peixe “in natura”. O presente trabalho visa como objetivo utilizar pescados da
região amazônica para produção de hotsushi, empregando o tucunaré e o tambaqui como
alternativa. O tambaqui e tucunaré são cultivados por agricultores familiares que empregam
como alternativa de renda e autoconsumo. As variáveis analisadas foram à aparência, aroma,
cor, sabor, textura, aceitação global. Demonstrando que o hotsuhi de tambaqui apresentou maior
preferência de consumo.
PALAVRAS-CHAVE: Consumidores; tambaqui; tucunaré.

ABSTRACT
The Hotsushi is a typical dish of Japanese cuisine, which is the process of breading and frying
fish fillets, resulting in a delicacy with greater acceptance by consumers who do not like fish
"in natura". The present work aimed to use fish from the Amazon region to produce hotsushi
employing tucunaré and tambaqui as an alternative. The tambaqui and peacock bass are grown
by family farmers who employ as an alternative income and consumption. The variables
analyzed were the appearance, aroma, color, flavor, texture, global acceptance. Demonstrating
that the hotsuhi tambaqui showed greater preference for consumption.
KEYWORDS: Consumers; tambaqui; tucunaré.

INTRODUÇÃO
No polo regional de Altamira-PA, a diversidade de pescados é representada por criação
em represas e açudes, praticados por agricultores familiares, que exercem o cultivo como
alternativa de complemento de renda e autoconsumo. A variedade destes pescados encontrados
nos rios da região apresentam respectivos sabores que podem ser incorporados na alimentação
dos consumidores em diferentes tipos de pratos.
O hotsushi é uma iguaria da culinária japonesa, que consiste no processo de empanar e
fritar os filés de peixe. No Brasil, existem várias espécies de peixes que podem ser exploradas
como forma de adaptar o prato de acordo com a disponibilidade da região.
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Assim, os peixes tambaqui e tucunaré, são uma opção a serem utilizados. Segundo
Rodrigues (2014) o tambaqui (Colossoma macropomum), principal espécie nativa cultivada no
país, possui uma série de características zootécnicas favoráveis que justificam seu cultivo
crescente e importância econômica para a piscicultura nacional. Os tucunarés (Cichla ocellaris)
constituem recursos de pesca importantes nos locais de distribuição natural, assim como nos
locais onde foi introduzido. O conhecimento dos seus hábitos é crucial para uma boa pesca,
direcionada para a obtenção de melhores resultados de produção (GOMIERO, 2009).
No Brasil são poucos os estudos relativos ao rendimento do processamento de filetagem
dos peixes. Geralmente o rendimento dos peixes dependem da estrutura anatômica, do peso,
forma ou método de filetagem (SOUZA; MARANHÃO, 2001).
O trabalho tem como objetivo utilizar pescados da região amazônica para produção de
hotsushi, empregando o tucunaré e o tambaqui como alternativa.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Pará-Campus Altamira-PA,
no laboratório da Faculdade de Engenharia Florestal.
Para a obtenção do hotsushi foram utilizados tambaqui e tucunaré adquiridos no
mercado local de Altamira. Os peixes in natura foram submetidos ao processo de filetagem a
fim de obter filés propícios ao preparo do sushi. Em seguida os filés foram curados adicionando
sal comum (3%), sal de cura (0,3%) e açúcar mascavo (3%) nos pescados de acordo com o peso
e após 24 horas foram defumados. Posteriormente - os filés foram embalados individualmente
em plásticos filmes, - identificados e acondicionadas sob refrigeração por 12 horas.
Após esse procedimento, iniciou a defumação, realizada em fogão a gás, durante 20
minutos. Foram utilizados para esse método pó de madeira serrada, alecrim e orégano (a gosto).
Que serviram para contribuir no sabor e aroma do peixe.
Na etapa seguinte efetuou-se o cozimento do arroz (shari) especial para sushi, em
cozimento convencional. Adicionou-se ao arroz uma solução contendo uma mistura de vinagre
de arroz (250 ml), água (250 ml), sal comum (12g) e açúcar (24g).
Para o preparo dos hotsushis, uma quantidade necessária de arroz foi espalhado sobre a
alga (nori). Adicionou-se filé do pescado e uma camada fina de maionese e requeijão. Em
seguida os mesmo foram enrolados com cobertura de panko (pão fragmentado no liquidificador
grosseiramente) e fritos.
As amostras foram submetidas à análise sensorial através de questionários
padronizados, aplicados para 60 provadores não treinados, onde foram avaliados os atributos
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em relação à aparência, aroma, cor, sabor, textura, aceitação global, índice de frequência de
consumo e intenção de compra do produto, bem como identificar a preferência do consumidor
entre as três amostras de hotsushi, sendo o hotsushi de tambaqui, de tucunaré e misto, com
ambos os filés. Realizou-se o teste de aceitação do produto, utilizando - escala hedônica de
nove pontos previamente estabelecida, que varia gradativamente, tendo como extremos (9 desgostei extremamente- e (1 – gostei extremamente), conforme (BORDIGNON et al., 2010).
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando o software Statitistica 7.0
através de análise de variância (ANOVA) empregando o teste de tukey a nível de 5% de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela 1 apresenta as médias e os desvios-padrões dos resultados obtidos em cada
parâmetro avaliado, demostrando que não se verificou diferença significativa para os
parâmetros avaliados em relação ao hotsushi de tambaqui, misto e tucunaré. Dos parâmetros
sensoriais avaliados apenas a frequência de consumo para os atributos representou média de
erro.
Tabela 1 – Quadrado Médio e desvio-padrão das amostras analisadas de hotsushi de tucunaré,
tambaqui e misto.
Quadrado médio
Frequência Intenção
FV
GL
Aceitação
Aparência Aroma
Cor
Sabor Textura
de
de
global
consumo
compra
Amostras
Erro
Total

2

0,213ns

177 3,201
179

3,410ns 0,169ns 0,235ns 2,082ns 0,022ns

0,934ns

1,197ns

2,052

4,963

1,627

2,126

2,999

3,020

3,109

ns = não significativo pelo teste F (p<0,05), * = significativo pelo teste F (p<0,05)

De acordo com o tabela 2, a aparência e o aroma do hotsushi de tucunaré se sobressaiu
em relação ao tambaqui e o misto (tambaqui + tucunaré). Em relação à cor do hotsushi o misto
apresentou melhor característica. Os dados referentes ao sabor e textura, apresentaram maior
distinção para o tambaqui. Isto pode ter ocorrido pois o tucunaré tem a carne mais tenra e não
tem tanto cheiro quanto os outros e o tambaqui tem um sabor característico, diferente do sabor
dos outros peixes. Os resultados obtidos para as análises sobre a frequência do consumo e
intenções de compra demonstram que o tambaqui apresenta melhor média para o consumo. Na
aceitação global não houve diferença significativa para os atributos, entre os hot misto e
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tucunaré, porém quando se verificou o índice de ordenação, o hotsushi de tambaqui apresentou
maior média.

Tabela 2 - Média dos atributos para os hotshushi de tambaqui, tucunaré e misto
Tipo de hotshushi
Atributos
Notas
Tambaqui
Misto
Tucunaré
Aparência
1-9
7,16±1,78 a
7,20±1,87 a
7,28±1,71 a
Aroma
1-9
6,90±1,42 a
7,03±1,62 a
7,36±1,23 a
Cor
1-9
7,07±1,40 a
7,16±1,51 a
7,08±1,46 a
Sabor
1-9
7,26±1,71 a
7,16±1,69 a
7,15±1,79 a
Textura
1-9
7,20±1,65 a
6,87±1,86 a
7,18±1,70 a
Aceitação global
1-9
7,15±1,82 a
7,18±1,81 a
7,18±1,66 a
Índice de aceitação
0-100
79,42 a
79,78 a
79,78 a
(%)
Frequência
de
consumo
Intenção de compra
Preferência-ordenação

1-9

6,07±2,31 a

5,82±2,10 a

5,92±2,27 a

1-5

3,49±1,26 a

3,21±1,25 a

3,33±1,31 a

1-3

117 a

119 a

130 a

*Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível de
5%.

De acordo com os resultados obtidos é possível observar na análise de agrupamento
(Figura 1) o nível de similaridade distribuído em quatro grupos, onde o sabor apresentou 79%
de representatividade, sendo superior aos demais parâmetros avaliados, seguido pela aceitação
global que se sobressaiu em relação à textura, aparência, cor e aroma.
Tree Diagram for 6 Variables
Single Linkage
Euclidean distances
105

(Dlink/Dmax)*100

100

95

90

85

80
sabor

global

textura

cor

aroma

aparêcia

Figura 1 - Análise de cluster para o hotsushi

Figura 2 - Análise de componente principal
para os parâmetros avaliados
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A análise do componente principal demonstrou que no quadrante o sabor apresentou
melhor característica em relação às demais variáveis analisadas, devido à linha apresentar maior
tamanho, seguida da aceitação global que se sobressaiu à textura, a aparência, cor e aroma
(Figura 2).
CONCLUSÃO
O hotsushi desenvolvido com tambaqui apresentou melhor índice de preferência e
melhor característica do sabor influenciando os demais parâmetros avaliados. Dessa forma, o
tambaqui por apresentar melhores características sensoriais à fabricação do hotsushi pode ser
uma nova fonte de renda utilizando um pescado da região.
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RESUMO
O trabalho objetivou avaliar o processo de adaptação, comportamento ingestivo ao sistema de
confinamento de búfalos. O estudo do comportamento animal apresenta-se como uma
ferramenta útil sendo determinante para indicar o que é adequado aos animais em sistemas de
criação. O experimento foi realizado no Parque de Exposição Alacid Nunes, localizado no
município de Santarém-Pará, em junho de 2016, foram utilizados 6 búfalos mestiços. As
observações comportamentais foram realizadas durante o período de 48 horas. Foi elaborado o
etograma de trabalho com a definição de cada comportamento ingestivo. Os dados são
apresentados por médias seguidas por erro padrão médio. Foram registradas também, as
temperaturas de globo negro, o índice de temperatura e umidade. Analisando os animais
verificou-se que nas horas mais quentes do dia, os animais permaneciam em ócio e diminuindo
a frequência das atividades de ruminação e alimentação.
PALAVRAS-CHAVE: ruminação, temperatura, ócio.

ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the adaptation process, ingestive behavior to the
buffalo confinement system. The study of animal behavior presents itself as a useful tool and is
determinant to indicate what is appropriate to animals in breeding systems. The experiment was
carried out in the Alacid Nunes Exhibition Park, located in the municipality of Santarém-Pará,
in June 2016, 6 mestizo buffaloes were used. Behavioral observations were performed during
the 48-hour period. The work etogram was elaborated with the definition of each ingestive
behavior. Data are presented by means followed by mean standard error. Black globe
temperatures, temperature and humidity index were also recorded. Analyzing the animals, it
was observed that in the hottest hours of the day, the animals remained idle and decreased the
frequency of rumination and feeding activities.
KEYWORDS: rumination, temperature, idleness.
INTRODUÇÃO
A bubalinocultura brasileira vem apresentando elevado crescimento nas últimas
décadas, evidenciado pelo aumento populacional desses animais em diversas propriedades e
regiões, tanto na produção de leite e abate quanto na comercialização de matrizes e reprodutores
(Rodrigues et al., 2008).
A expressão comportamental é uma importante ferramenta para avaliação do bem-estar
animal e a partir do momento que este é melhorado, pode haver aumento expressivo na
produtividade animal (Oliveira et al, 2013). O comportamento ingestivo é uma ferramenta que
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possibilita ajustar o manejo alimentar dos animais para obtenção de melhor desempenho
produtivo (Cavalcanti et al., 2008).
As atividades diárias são caracterizadas por três comportamentos básicos: alimentação,
ruminação e ócio: sua duração e distribuição podem ser influenciadas pelas características da
dieta, manejo, condições climáticas e atividade dos animais do grupo (Fisher et al., 1997).
O objetivo do presente trabalho foi estudar o comportamento alimentar de bubalinos
confinados, para verificar a distribuição diária dos comportamentos.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Parque de Exposição Alacid Nunes, localizado no
município de Santarém-Pará, no mês de junho de 2016. Para avaliação de comportamento foram
utilizados 6 búfalos mestiços divididos individualmente por baias, com idade dois anos e peso
aproximado de 400 quilos, a alimentação era fornecida no início da manhã e final da tarde, a
alimentação de capim canarana e concentrado proteico e energético.
As observações comportamentais foram realizadas durante o período de 48 horas, de
forma direta com amostragem em intervalos de dez minutos para determinação da frequência
do comportamento dos animais. Foi elaborado o etograma de trabalho com a definição de cada
comportamento, de acordo com a descrição a seguir: postura (em pé: apoiado sobre seus
membros parado; deitado: decúbito lateral / externo), atividade (ruminação: movimentos de
mastigação sem a ingestão; alimentação: ingestão de forragem; em ócio: sem atividade
aparente, sem ruminação ou ingestão; outras atividades: grooming, interação agonística,
bebendo e urinando).
A mensuração da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar foram coletadas por
um termohigrômetro digital com mensurações a cada 60 minutos. Para as medidas de
temperatura de globo negro, foi utilizado termômetro de mercúrio inserido em esfera de
polietileno preta. O Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi calculado a partir da fórmula
de Thom. O cálculo do Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) foi realizado
de acordo com a fórmula proposta por Buffington et al (1981).
A avaliação das variáveis comportamentais foi realizada por análise de variância com
comparação de médias por teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados são apresentados
por médias seguidas por erro padrão médio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentados na tabela 1, mostram os dados climáticos sobre a Temperatura
do ambiente, Umidade relativa, Temperatura do globo, Itu e Itgu. Mostrando que a média da

56

temperatura durante o experimento foi de 28, 65 °C e a umidade relativa apresentou a média de
75, 96°C, os resultados mostram a influência dos parâmetros climáticos no comportamento dos
animais.
Tabela 1. Dados climáticos médios, máximos e mínimos registrados durante o período de
observação.
Variáveis climáticas
Temperatura do
ambiente (°C)
Umidade relativa (%)
Temperatura de
Globo (°C)
ITU
ITGU

Média

Máxima

Mínima

28,65
75,96

34,52
89,92

25,33
55,08

28,54
78,39
78,55

34,01
84,50
84,18

25,31
74,98
75,07

As variáveis comportamentais de alimentação, ruminação e ócio tiveram sua
distribuição influenciada pelas horas do dia (Figura 1). Analisando a postura dos animais notase que maior parte do tempo de observação e nas horas mais quentes os animais permaneceram
em ócio e diminui a frequência das atividades de ruminação e alimentação. O comportamento
do ócio pode ser explicado pelo fato da temperatura nos horários mais quente do dia, não
favorecer as condições de conforto térmico para os animais.
Assim no início do período vespertino, após o meio-dia, os animais diminuem as
atividades, voltando a ruminar ou a ficar em ócio. Isso se deve ao fato de que as temperaturas
alcançaram temperaturas mais elevada, causando influencias sobre os animais, aumentando o
ganho de calor do ambiente, por isso, eles deixam de alimentar para realizar as atividades
(ruminação e ócio) que não aumentam o incremento calórico.
Figura 1. Atividades de alimentação, ruminação e ócio de acordo com a temperatura do ar (°C)
ao longo do dia.
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Na avaliação experimental de Polli et al., (1994), o tempo total de observação, os
bubalinos apresentaram 61,4% em ócio durante o dia e 38,6% a noite. Reafirmando os
resultados do presente experimento que mostram um maior comportamento de ócio durante os
horários mais quentes, assim como as atividades de alimentação ocorreram com maior
frequência durante o período inicial da manhã e início da noite.
As atividades de ruminação ocorreram em maior frequência no período da madrugada
e início da noite, mostrados na figura 1. Segundo Hafez & Lindsay(1985), o maior ou menor
tempo envolvido com alimentação noturna varia com a espécie, temperatura, umidade relativa
e horas de luz solar, ou seja, a intensidade dessa variação reflete a interação entre animais e seu
meio. Quanto ao ócio representa o tempo em que os animais permaneceram deitados ou
dormindo.
Foi possível observar que a atividade de ruminação teve maior ocorrência no período
noturno (Figura 1). Analisando o comportamento de bubalinos diário, outros autores também
encontraram que os animais tiveram o hábito de ruminação preferencialmente a noite. Segundo
Van Soest (1994), os animais pastejam acentuadamente entre 18 e 20 horas, quando as
temperaturas são inferiores a 25ºC. Realidade próxima a do presente experimento onde os picos
de temperatura acima dos 35ºC, como mostra a Figura1.
CONCLUSÃO
Os parâmetros avaliados no estudo apresentaram-se compatíveis aos aspectos
observados na literatura, indicando a influência de fatores climáticos nos aspectos
comportamentais de búfalos. Assim como condições e climas favoráveis durante o mês de
junho, pois ainda é um período de chuvas na região, propiciando aos animais um maior conforto
térmico, maiores condições de comportamento natural de alimentação, ruminação, ócio e outras
atividades, mesmo em confinamento ou baias.
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RESUMO
Objetivou-se com este trabalho avaliar o perfil dos vendedores quanto à comercialização e
consumo de peixes em Santarém. A pesca e comercialização cresceram com a expansão dos
mercados urbanos em Santarém, em que atualmente apresentam quatro feiras principais: Feira
do Pescado, Feira do Mercadão 2000, Mercado Modelo e Feira do Pescado do Uruará. Para
traçar o perfil, foram aplicados 62 questionários com perguntas fechadas contendo 13 questões
sobre consumo, preferências e dados pessoais, com os vendedores dos principais locais de
comercialização de peixe no município em junho de 2015. Os resultados obtidos foram
organizados e tabulados em planilhas eletrônicas, do programa Microsoft Excel, e analisados
por meio de tabelas e gráficos de frequência. Dos resultados obtidos todos responderam
consumir peixe e 44% responderam consumir peixe todos os dias. Quanto a origem, 80%
vendem peixe adquirido pelo extrativismo e (3%) vendem peixe provenientes de piscicultura;
vendem de ambos foram 15% e apenas 2% não sabe a origem do peixe comercializado. Dos 62
vendedores, 95% são do sexo masculino e 5% mulheres. A média foi de 4 pessoas por família
e 4 pessoas consomem peixe no agregado familiar. Ao avaliar o perfil dos vendedores quanto
à comercialização e consumo de peixe dos quatro pontos de venda, destaca-se a maior
preferência dos vendedores por peixe com escama em relação ao peixe liso; os vendedores são
a maioria do sexo masculino com média de idade de 46 anos. A comercialização de peixes
oriundos da pesca extrativista no município ainda é maior que os de piscicultura.
PALAVRA-CHAVES: extrativismo, mercado, pesca.
ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the profile of the sellers regarding the
commercialization and consumption of fish in Santarém. Fishing and commercialization grew
with the expansion of the urban markets in Santarém, where they currently have four main fairs:
Fish Fair, Mercadão Fair 2000, Modelo Market and Uruará Fish Fair. In order to draw the
profile, 62 questionnaires with closed questions containing 13 questions about consumption,
preferences and personal data were applied to sellers of the main fish commercialization sites
in the municipality in June 2015. The results obtained were organized and tabulated in
electronic spreadsheets , from the Microsoft Excel program, and analyzed through tables and
frequency charts. Of the results obtained, all responded to consume fish and 44% responded to
consume fish every day. As for the origin, 80% sell fish acquired by extractivism and (3%) sell
fish from fish farms; sell of both were 15% and only 2% do not know the origin of the fish
traded. Of the 62 vendors, 95% are male and 5% are female. The average was 4 people per
family and 4 people consume fish in the household. When evaluating the profile of the sellers
regarding the commercialization and consumption of fish from the four points of sale, we
highlight the greater preference of the sellers for fish with scale in relation to the smooth fish;
the sellers are the majority male with average age of 46 years. The commercialization of fish
from the extractive fishery in the municipality is still greater than the fish farming.
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INTRODUÇÃO
A pesca e comercialização cresceram com a expansão dos mercados urbanos em
Santarém, em que atualmente apresentam quatro feiras principais: Feira do Pescado, Feira do
Mercadão 2000, Mercado Modelo e Feira do Pescado do Uruará. A comercialização em feiras,
no município, se dissemina por meio da demanda e procura de bens e serviços de consumo, de
caráter econômico e alimentício, como os peixes, e tem expressiva importância comercial para
a região. A cidade de Santarém representa o principal porto de desembarque da pesca artesanal
da região oeste do Pará: A Feira do Pescado é o maior porto de abastecimento de peixe da
cidade (MARINHO, 2012).
O pescado é componente importante na dieta humana como fonte de nutrientes. A busca
por alimentos saudáveis que proporcionem saúde e qualidade de vida tem contribuído para um
incremento na demanda do consumo de pescado (GONÇALVES, 2011).
A comercialização do pescado é feita por agentes que executam funções que agregam
valor e utilidade de posse, forma, tempo e espaço ao pescado, incluindo seu transporte até o
mercado consumidor (Fenzl, 2013).
No mercado de um produto é preciso primeiro analisar o perfil do consumidor, o meio
social em que está inserido, o destino, a finalidade com que ele faz posse do produto, a
quantidade e a frequência que faz uso deste além de suas preferências. (MCCARTHY;
PERREAULT, 1997).
Segundo Martins (2009) o setor da pesca artesanal desempenha um papel importante na
economia do Município em razão da atividade possibilitar a geração de alimento acessível à
população, além de renda e emprego. A composição da renda familiar dos pescadores é
constituída pela soma das rendas individuais dos diferentes membros do grupo doméstico que
contribuem para a manutenção da unidade familiar.
Este trabalho objetivou-se avaliar o perfil dos vendedores de comercialização e consumo
de peixe em Santarém em quatro pontos distintos de comercialização de pescado, visando
caracterizar o vendedor e peixe de preferência do vendedor.

MATERIAL E MÉTODOS
A coleta dos dados foi realizado em quatro visitas distintas nas quatro feiras de
comercialização de peixe, sendo estes: Feira do Pescado, Mercadão 2000, Mercado Modelo e
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1Feira do Pescado Uruará (Feira do Porto dos Milagres), ambas são os pontos de maior
comercialização de pescado do município, a pesquisa foi realizada em junho de 2015 por alunos
do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Oeste do Pará. Foram aplicados 62
questionários, uma média de 15 por feira de pescado.
O questionário fechado foi composto por perguntas baseados nos seguintes
questionamentos: consumo de peixe, frequência de consumo, identificação do peixe, origem do
peixe comercializado, qual tipo mais vendido, qual tipo de peixe de preferência, consumo por
família, além de dados de nível pessoal como: agregado familiar, sexo, idade, escolaridade e
renda familiar.
Os resultados obtidos foram organizados e tabulados em planilhas eletrônicas, do
programa Microsoft Excel, e analisados por meio de tabelas e gráficos de frequência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 62 entrevistados, todos responderam consumir peixe e 44% responderam consumir
peixe todos os dias (Figura 1). Quanto à origem, 80% vendem peixe adquirido pela pesca
predatória e (3%) vendem peixe adquirido em piscicultura semi-intensiva e intensiva; vendem
de ambos foram 15 % e apenas 2% não sabe se o peixe é de piscicultura ou pesca predatória,
pois adquirem de outros vendedores. Quanto à identificação, 97% dos entrevistados sabem
identificar o peixe comercializado, apenas 3% não sabem identificar todos os peixes.

Frequência de consumo

37%

44%

Todos os dias
2 vezes na semana
Até quatro vezes na semana

19%

Figura 1: Frequência de consumo.
Há uma maior preferência pelos vendedores por peixe de escama, oriundos do
extrativismo. O tipo de peixe mais vendido é o de escama, representando 80%; peixe liso 10%;
vendem o tipo liso e de escama foram 10%. Os vendedores tem preferência maior por peixe de
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escamas, 89%; por peixe liso, apenas 5%, os que tem preferência por ambos foram 6% dos
entrevistados (Figura 2).

Preferência do vendedor
100
80
60
40
20
0

Peixe com escama

Peixe Liso

Escama/Liso

Figura 2: Preferências do Vendedor
O perfil do vendedor de peixe nos locais de venda foi formado pelos seguintes fatores:
Sexo, agregado familiar, idade, escolaridade e renda familiar. Dos 62 vendedores, 95%
representam o sexo masculino e 5% mulheres. A média foi de 4 pessoas por família e 4 pessoas
consomem peixe no agregado familiar. Do total de entrevistados, a média de idade entre os 21
e 76 anos, foi de 46 anos. O nível de escolaridade teve os seguintes resultados: Analfabeto:
(2%); Fundamental incompleto: 40%; Fundamental completo: 18%; Médio incompleto:18%;
Médio Completo: 21%; Superior incompleto: 0%; Superior completo: 2%. A renda familiar dos
vendedores é de menos de 1 salário mínimo ;73% recebem entre 1 e 2 salários; 10% recebem
entre 2 e 3 salários; 3 a 5 salários: 0%; Não sabem quanto recebem: 7%.
No agregado familiar a média de pessoas por família são: 4; e em média todas pessoas
na família consomem peixe. A média da idade dos entrevistados foi de 46 anos. O entrevistados
representam: 95% sexo masculino e 5% Mulheres.

CONCLUSÕES
Ao avaliar o perfil dos vendedores quanto à comercialização e consumo de peixe dos
quatro pontos de venda, destaca-se a maior preferência dos vendedores por peixe com escama
em relação ao peixe liso; os vendedores são a maioria do sexo masculino com média de idade
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de 46 anos. A comercialização de peixes oriundos da pesca extrativista no município ainda é
maior que os de piscicultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GONÇALVES, A.A. Tecnologia do Pescado: Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. São
Paulo. Editora Atheneu, 2011.
FENZL, N. 2013. Relatório parcial: Melhorar o conhecimento dos ecossistemas aquáticos
Amazônicos. PNUMA. Brasília, Brasil. 29p.
LIMA, V. M. M.; SANTOS, M. M.; MARQUES, E.; CESARINA, A., SOARES E. C. Plano
de manejo pesqueiro e comercialização do pescado na cidade de Penedo, estado de Alagoas,
Brasil. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, v. 5, n. 3, p. 9-22, 2010.
MARINHO, E. Análise da produção de peixes desembarcados no mercado municipal de
santarém-Pará no ano de 2012. 65ª Reunião Anual da SBPC. C. Ciências Biológicas - 2.
Biologia Geral - 1. Biologia da Conservação. Ano 2012.
MARTINS, E. de V. Dinâmica da economia e das relações do trabalho da pesca artesanal no
município de Santarém–Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de
Altos Estudos Amazônicos, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do
Trópico Úmido, Belém, 2009.
MCCARTHY, E. J.; PERREAULT, W. D. Marketing Essencial: Uma abordagem gerencial
e global. São Paulo: Atlas, p.397, Ano:1997.

64

EIXO TEMÁTICO:
RECURSOS FLORESTAIS

65

ÁRVORES DE USO MEDICINAL EM COMUNIDADES DO EIXO
FORTE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA

Marcelle Borges Melo¹; Evelly Amanda Bernardo de Sousa¹; Bruno Rafael Silva de
Almeida1; Alessandra Silva Batista¹; João Ricardo Vasconcellos Gama²
1

Discente do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. Campus
Tapajós. Rua Vera Paz, s/n Salé, 68035-110-Santarém, PA, Brasil.
2
Docente do Curso de Engenharia Florestal da UFOPA.

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo identificar a utilização de árvores para fins medicinais
nas comunidades Cucurunã, Irurama e Santa Luzia localizadas na região do Eixo Forte,
município de Santarém, estado do Pará. Os dados foram coletados por meio da aplicação de
questionários semiestruturados a 89 famílias distribuídas entre as comunidades. Foi possível
identificar a utilização de 13 espécies distribuídas em 9 famílias botânicas. A família mais
representativa foi Fabaceae (5) com destaque para as espécies canela e cumarú. As partes das
plantas mais empregadas nos preparos caseiros são as folhas e casca, e as afecções mais comuns
são tosse, inflamações e ferimentos. A pesquisa revelou que mesmo com a proximidade da área
urbana de Santarém as comunidades permanecem com o uso das espécies florestais na medicina
caseira.
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia; fitoterápicos; recursos florestais.

ABSTRACT
The present study aimed to identify the use of trees for medicinal purposes in the Cucurunã,
Irurama and Santa Luzia communities located in the Eixo Forte region, in the municipality of
Santarém, in the state of Pará. Data were collected through the application of semi-structured
questionnaires to 89 families distributed among the communities. It was possible to identify the
use of 13 species distributed in 9 botanical families. The most representative family was
Fabaceae (5), with the canela and cumarú species prominent. The parts of the plants most used
in the home preparations are the leaves and bark, and the most common affections are cough,
inflammations and wounds. The research revealed that even with the proximity of the urban
area of Santarém the communities remain with the use of forest species in home medicine.
KEYWORDS: Amazon; herbal medicine; forest resource.

INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma grande diversidade em sua vegetação em diferentes biomas, e as
comunidades tradicionais normalmente utilizam essa biodiversidade para fins medicinais, logo
é importante conhecer e registrar o uso das plantas pelas comunidades, pois a pesquisa com
plantas medicinais contribui com o melhor uso destes recursos e também abre caminhos para o
conhecimento de novas fontes de combate a diversos males (AMOROZO e GÉLY, 1988).
Na Amazônia é grande a utilização de plantas e outros produtos retirados da natureza
como sementes, cascas, frutos, sendo identificados como Produtos Florestais não Madeireiros
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(PFNMs). Segundo Machado (2008) os PFNMs são todos os produtos florestais que não seja
madeireiro, como: frutos, folhas, sementes, cascas, raízes, óleos, cipós e resinas. Os
comunitários utilizam estes produtos extraídos da floresta e de seus quintais como alternativas
ou complementos para tratamentos terapêuticos através do conhecimento adquiridos dos
saberes dos povos tradicionais que foram passados entre as gerações (LACERDA, 2013).
Considerando a hipótese que comunidades periurbanas continuam utilizando produtos
não madeireiros na medicina caseira, o presente estudo teve como objetivo identificar a
utilização de árvores para fins medicinais nas comunidades Cucurunã, Santa Luzia e Irurama.

MATERIAL E MÉTODOS
A coleta de dados foi realizada na área periurbana do município de Santarém, região do
Eixo Forte as margens da PA-457 coordenadas (2º 24’S, 54º 58’W) e (2º 32’S e 54º 46’W) em
três comunidades: Cucurunã, Santa Luzia e Irurama que ficam a 07, 13 e 15 quilômetros de
distância da área urbana de Santarém, respectivamente. A vegetação é formada por capoeiras,
ou seja, vegetação secundária em diversos estágios de sucessão, além de Floresta Ombrófila
Densa Submontana, com sua mata perenifólia, sempre verde e sua vegetação densa e arbustiva
e Savanas (EMATER, s.d.).
As entrevistas, realizadas por meio de aplicação de questionários semiestruturados,
foram realizadas nos meses de março e abril de 2016. Foram entrevistadas 89 famílias, sendo:
40 na Comunidade Cucurunã, 11 em Santa Luzia e 38 na comunidade de Irurama. Os dados
foram processados em planilha eletrônica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos entrevistados, 72% cultivam e/ou usam plantas medicinais e, destes, apenas 42%
usam produtos de origem arbórea. Foram encontradas 13 espécies nas três comunidades do Eixo
Forte distribuídas em 9 famílias botânicas. A principal família encontrada foi Fabaceae (5) e as
demais tinham apenas uma espécie. Os resultados obtidos nas comunidades foram semelhantes
àqueles encontrados por Campos et al. (2015), em estudo semelhante na Reserva Extrativista
Verde Para Sempre, Porto de Moz, Pará, que relataram o uso de 23 espécies pertencentes a 13
famílias botânicas, onde a família Fabaceae foi a mais encontrada.
As espécies mais citadas foram canela, cumarú e andiroba como mostra a Tabela 1. Os
moradores relataram que as plantas são utilizadas principalmente para tosse (12,50%),
inflamações (12,50%), ferimentos (8,33%), infecções (4,17%), febre (4,17%), dor no estomago
(4,17%), calmante (4,17%), asma (4,17%), cólica (4,17%) e dor na garganta (4,17). As partes
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utilizadas foram folhas (35,71%), as cascas (35,71%), frutos (14,29%) e sementes (14,29%).
No estudo feito por Campos et al. (2015) sobre etnobotânica de PFNM utilizados em uma
comunidade da RESEX Verde para Sempre, município de Porto de Moz–PA, foi encontrado
que a casca da árvore (26%) foi a parte mais utilizada, seguida pelas sementes (25%) e as folhas
obtiveram apenas 17%.
Tabela 1 - Partes utilizadas dos vegetais e espécies distribuídas por famílias botânicas nas
comunidades do Eixo Forte, Santarém – PA.
Família/Nome Científico
Anacardiaceae
Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.
Apocynaceae
Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson
Fabaceae
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.
Dalbergia subcymosa Ducke
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Hymenaea courbaril L.
Striphnodendron barbatiman Mart.
Humiriaceae
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec
Lauraceae
Cinnamomum zeylanicum Blume
Meliaceae
Carapa guianensis Aubl.
Myrtaceae
Eucalyptus spp.
Rubiaceae
Genipa americana L.
Simaroubaceae
Simarouba amara Aubl.

Nome Popular

Citações (%)

Cajú da mata

7,7

Sucuuba

7,7

Jucá
Veronica
Cumaru
Jatobá
Barbatimão

7,7
3,8
15,4
3,8
7,7

Uxi amarelo

3,8

Canela

15,4

Andiroba

11,5

Eucalipto

7,7

Jenipapo

3,8

Marupá

3,8

A semente do cumarú foi citada como a mais eficaz contra tosse, sinusite, cólica,
bronquite e também para asma, o que é corroborado por Silva et al. (2008). O preparado do
remédio é feito de quatro formas, para fazer o chá lava-se as folhas, depois ferve na água e
adiciona a semente do cumaru, para fazer o xarope basta misturar a semente com o mel, para
fazer fricção basta amassar a semente na água e nos casos de cólica tem que assar a semente e
colocar sobre a dor.
As folhas de canela foram citadas como um remédio para dor no estômago e calmante.
Segundo Andrade et al. (2012) seu óleo essencial tem efeito bactericida. A produção do
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remédio é feita lavando-se as folhas, depois fervendo a água e adicionando as folhas,
preparando assim, o chá. Para a dor no estômago é adicionada as folhas de elixir paregórico.
O óleo das sementes de andiroba foi relatado como um remédio eficaz para ferimentos
e para baques. Conforme Almeida et al. (2013) é uma espécie muito utilizada por comunitários
como anti-inflamatório, cicatrizante, repelente, entre outros usos. Para utilizar como remédio
basta cozinhar a semente, depois de 15 dias parte a semente, tira a massa e deixa decantar o
óleo, depois mistura com romã (Punica granatum L.). O óleo da semente também serve para
dores na garganta e tosse, basta misturar o óleo com mel, limão (Citrus limon (L.) Burm.) e
mangarataia (Zingiber officinale (Willd.) Rosc.).

CONCLUSÕES
Mesmo com a proximidade da área urbana do município de Santarém as comunidades
da região do Eixo Forte permanecem com o uso das espécies florestais na medicina caseira para
o tratamento de diversas dores e doenças, entretanto, foi possível verificar que as comunidades
utilizam poucas espécies arbóreas por terem mais acesso às ervas medicinais.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foideterminar o potencial de enraizamento na propagação assexuada
de Dipteryxodorata, conhecida popularmente comoCumaru, pela indução do regulador de
crescimento AIB, identificar a concentração favorável e o tipo de estaca apropriado, para a
formação do sistema radicular desta espécie nativa da Amazônia. O experimento foi realizado
em Casa de Sombra no Viveiro Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará.No
experimento foram considerados três níveis do Regulador de Crescimento Ácido Indolbutírico,
0ppm’s, 1000 ppm’se 5000 ppm’s,aplicados em dois tipos de estacas retiradas de mudas jovens
(Caulinar Basal e Caulinar Apical), totalizando seis tratamentos e umtotal de 27 estacas por
tratamento. Ao final do experimento observou-se que espécie apresentou potencial de
enraizamento via estacas, ondeestacas basais apresentaram maiores níveis de sobrevivência, em
média 70,37%.Por outro lado, estacasapicais exibiram apenas6,17% de sobrevivência ao final
do experimento. A média geralde enraizamento foi de 10,3 estacas, sendo maior a contribuição
das estacas basais, onde ovalor ficou próximo da mediana, que foi de 10,5 estacas. Com base
nos resultados encontrados, podemos concluir que Dipteryxodoratapossui potencial de
enraizamento quando utilizado estacas basais com 5000 ppm's de AIB.
PALAVRAS-CHAVE: Dipterixodorata;Cumaru; propagação vegetativa; regulador de
crescimento e sistema radicular.
ABSTRACT
The objective of this work was to determine the rooting potential in the asexual propagation of
Dipteryxodorata, popularly known as Cumaru, by induction of the AIB growth regulator, to
identify the favorable concentration and the appropriate cutting type, for the formation of the
root system of this native species of the Amazon. The experiment was carried out at Casa de
Sombra at the Experimental Nursery of the Federal University of the West of Pará. Three levels
of the Indolbutyric Acid Growth Regulator, 0 ppm's, 1000 ppm's and 5000 ppm's, were applied
to two types of cuttings removed from seedlings (Caulinar Basal and Caulinar Apical), totaling
six treatments and a total of 27 cuttings per treatment. At the end of the experiment, it was
observed that the species presented rooting potential via stakes, where basal cuttings showed
higher levels of survival, on average 70.37%. On the other hand, apical cuttings exhibited only
6.17% survival at the end of the experiment. The average of rooting was 10.3 stakes, with the
contribution of the stakes being higher, where the value was close to the median, which was
10.5 stakes. Based on the results, we can conclude that Dipteryxodorata has rooting potential
when using basal cuttings with 5000 ppm of AIB.
KEYWORDS:Dipterixodorata;cumaru; vegetative propagation; growth regulator and root
system.
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INTRODUÇÃO
O Cumaru

(Dipteryxodorata(Aubl.)

Willd)pertence

à

família

Fabaceae

e

asubfamíliaPapilionoideae, é uma espécie arbórea nativa da Amazônia que pode atingir 20 m
de altura com diâmetro de 60 cm, possui tronco reto e cilíndrico, casca lisa e avermelhada,
folhas grandes, sistema radicular forte (CARVALHO, 2008).
Sua madeira pode ser empregada em várias funções, em que o óleo essencial extraído
do Cumaru apresenta grande valor comercial, sendo uma espécie bastante explorada na região
amazônica (PINTO;MORELLATO; BARBOSA,2008).Para a manutenção desta espécie é
necessária a produção de mudas para reflorestamento, ou até mesmo para ser utilizadas em
Sistemas Agroflorestais. A produção de mudas de forma sexuada dependem da disponibilidade
das sementes para a germinação, em que para o Cumaru são destinadas a produção de óleos
essenciais (PIMENTEL; GUERRA; PAIXÃO, 2012).
Na propagação vegetativa por estaquia um novo indivíduo se origina a partir de células
ou tecidos vegetais sem que haja a reprodução sexual,as estacas caulinares são necessárias para
a formação do sistema radicular, afirma Santos (2009). Para Paiva e Gomes (2011) a estaquia
se apresenta como a técnica com maior viabilidade para a multiplicação de genótipos, sendo
está metodologia bastante utilizada em espécies florestais, que por apresentarem baixo
porcentagem de enraizamento, acabam necessitando de hormônios estimulantes para auxiliar a
formação do sistema radicular.
O objetivo deste trabalho foi determinar o potencial de enraizamento na propagação
assexuada do Cumaru (Dipteryxodorata(Aubl.) Willd), pela indução do regulador de
crescimento AIB e identificar a concentração favorável e o tipo de estaca apropriada, para
induzir a formação do sistema radicular desta espécie.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizadoem Casa de Sombra no Viveiro Experimental do Instituto
de Biodiversidade e Florestas da Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA, situada no Campus Tapajós nomunicípio de Santarém -PARÁ. O material vegetativo
para instalaçãodo experimento foi coletado na Empresa PEMATEC TRIANGEL, localizada na
Rodovia PA 370 – Curuá- una, Km 22, Santarém – Pará, de onde foram retiradas as estacas de
plantas jovens, mantidas na coleção da empresa.
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No experimento foramconsiderados três níveis do Regulador de Crescimento Ácido
Indolbutírico (AIB), 0, 1000 e 5000 ppm’s e dois tipos de estacas retiradas de mudas jovens
(Caulinar Basal e Caulinar Apical) e os tratamentos foram formados das combinações dos
fatores, sendo 6 no total (T1 (B0) - Tratamento 1 Basal 0 ppm's de AIB; T2 (B1) - Tratamento
2 Basal 1000 ppm's de AIB; T3 (B5) - Tratamento 3 Basal 5000 ppm's de AIB; T4 (A0) Tratamento 4 Apical 0 ppm's de AIB; T5 (A1) - Tratamento 5 Apical 1000 ppm's de AIB; T6
(A5) - Tratamento 6 Apical 5000 ppm's de AIB) constituídas num total de 27 estacas por
tratamento e 162 no experimento.
A confecção e estaqueamento dos explantes foi realizadoimediatamente após a coleta
em ambiente protegido, evitando danos estruturais causados pela desidratação das estacas, onde
receberam o corte do tipo bisel para proporcionar maior contato da estaca com o indutor do
sistema radicular.O substrato usado para o estaqueamento e desenvolvimento das raízes foi
areia lavada, devido a mesma apresentar-se como material inerte e livre de micro-organismos.
Para a desinfestação das estacas, as mesmas foram submetidas a uma solução dehipocloritoa
2% por dois minutos, evitando a contaminação por micro-organismos que pudessem
comprometer a sanidade das estacas.
O experimento durou 120 dias, sendo realizado avaliação final destrutiva para a
obtenção de formação de calos, emissão de raízes, sobrevivência e mortalidade, objetivando
comprovar o potencial desta espécie para futuros programas de clonagem.
Os dados foram tabelados no programa Microsoft Excel 2010, gerando-se tabelas e
gráficos para o melhor entendimentodos resultados. As planilhas geradas apresentaram
observações acerca da formação de calos, emissão de raízes, sobrevivência e
mortalidadeemtodo o experimento, permitindo a determinação do tipo de estaca adequada para
os objetivos do experimento.Após avaliação e obtenção das informações procedendo-se a
análise dos dados via estatística não paramétrica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Cumaru (Dipteryxodorata(Aubl.) Willd) apresentou potencial de enraizamento via
estacas, contudo, apenas estacas basaisapresentaram maiores níveis de sobrevivência, em média
70,37%, já as estacas apicais tiveram 6,17% de sobrevivência ao final dos 120 dias de duração
do experimento. Em média, 38,27% de sobrevivência no experimento como um todo, havendo
pouca contribuição das estacas apicais, sendo assim maior a taxa de mortalidade, 61,73%.
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Ao final do experimento o tratamento 3 apresentou maior sobrevivência (20 estacas),
seguida dos tratamentos 1 (19 estacas) e 2 (18 estacas). Verifica-se que estacas basais
apresentaram maior potencial de enraizamento, traduzindo-se em maiores valores de
sobrevivência no final do experimento.
Santos 2009 em seu trabalho com enraizamento de espécies lenhosas como
Crotonurucurana,Erythrinafalcatae Inga vera onde as espécies apresentaram um percentual de
70% de sobrevivência ao final do experimento.
A média de enraizamento foi de 10,3 estacas, sendo maior a contribuição das estacas
basais, este valor ficou próximo da mediana que foi de 10,5 estacas. Outra medida que mostra
a alta variação do enraizamento entre os tratamentos foi a amplitude igual a 20.
De acordo com os dados analisados verificamos que os tratamentos que apresentaram
maior taxa de enraizamento foram: os tratamentos 1 e 3 com (44,44%) seguidos do tratamento
2 com (40,74%) descrito na tabela 1que mostra a formação de calose raiz.

Tabela 1: Porcentagem de calos, raiz e sobrevivência.
Tratamento
T1 (B0)
T2 (B1)
T3 (B5)
T4 (A0)
T5 (A1)
T6 (A5)

% Calos
25,93
25,93
29,63
7,41
7,41
0

% Raiz
44,44
40,74
44,44
0
3,7
0

%Sobrevivência
70,37
66,67
74,07
7,41
11,11
0

*T1 (B0) - Tratamento 1 Basal 0 ppm's de AIB; T2 (B1) - Tratamento 2 Basal 1000 ppm's de AIB; T3 (B5) - Tratamento
3 Basal 5000 ppm's de AIB; T4 (A0) - Tratamento 4Apical 0 ppm's de AIB; T5 (A1) - Tratamento 5 Apical 1000 ppm's
de AIB; T6 (A5) - Tratamento 6Apical 5000 ppm's de AIB
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De acordo com a tabela 1 verifica-se que os três tratamento com maiores taxas de
enraizamento são estacas do tipo basal, confirmando este tipo de estaca ter uma boa taxa
de enraizamento e sobreviventes aos 120 dias de avaliação.
Resultados semelhantes de enraizamento foram observados no trabalho de
Oliveira, Nienow e Calvete(2003) com estacas semilenhosas e lenhosas de Pessegueiro.
Quanto à porcentagem de estacas enraizadas, utilizando estacassemi-lenhoso, não
respondeu ao tratamento com AIB, apresentando baixas porcentagens de sobrevivência,
decorrentes, possivelmente, de fatores endógenos do genótipo. No entanto, o uso de
estacas lenhosas dessa cultivar, tratadas com 3000 ppm's, possibilitou um aumento na
porcentagem de estacas vivas enraizadas.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitem concluir que as estacas basais apresentaram maior
potencial de enraizamento e as maiores taxas de sobrevivência ao final do experimento, quando
comparadas as apicais, sendo assim as mais apropriadas para esta técnica de propagação
assexuada.
Observou-se, também, que o uso do AIB, nas diferentes concentrações adotadas, não
influenciou significativamente na formação do sistema radicular das estacas de Cumaru.
Embora tenha ocorrido ligeiro potencial de enraizamento quando utilizado estacas basais na
concentração de 5000 ppm’s de AIB.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou analisar a composição florística e fitossociológica de um
componente arbóreo de floresta ombrófila densa localizado em Altamira-PA. Em 4 parcelas de
20 x 500 m (totalizando 4000 m²) foram inventariados 171 indivíduos com CAP≥40 cm
(circunferência a 1,30m do solo) e estimada a altura, pertencentes a 47 espécies e 23 famílias.
As famílias que apresentaram maior número de espécies foram: Fabaceae (9) e Sapotaceae (5).
A floresta apresentou uma baixa diversidade florística, com Índice de Shannon-Weaver
estimado em 3,51, ou seja, há baixa distribuição entre os indivíduos dentro das espécies e
também na área. As espécies mais abundantes foram Amescla (Protium heptaphyllum) com 12
indivíduos e Acapu (Vouacapoua americana) com 11. Este estudo fornece subsídios para
determinação de intervenção antrópica na região estudada.
PALAVRAS-CHAVE: fitossociologia, inventário florestal, Amazônia.
ABSTRACT
The present work aims to analyze a floristic composition, and phytosociology of an arboreal
component of the dense ombrophylous forest located in Altamira-PA. In four plots of 20 x 50m
(totalizing 4000m2) were inventoried 171 individuals with CBH≥40 cm (circumference at 1.30
from the soil) and estimate the height, belonging to 47 species and 23 families. The families
that presented the highest number of species were: Fabaceae (9) and Sapotaceae (5). The forest
presented low floristic diversity, according to Shannon- Weaver index, estimated at 3.51, that
is, there is a low distribution among the individuals within Of the species and also in the area.
The most abundant species were Amescla (Protium heptaphyllum) with 12 individuals and
Acapu (Vouacapoua americana) with 11 individuals. This study provides subsidies for
determination of antropic intervention in the studied region.
KEYWORDS: Phytosociology, Forest Inventory, Amazon.
INTRODUÇÃO
A floresta Amazônica concentra uma das maiores taxas de diversidade de fauna e flora
do mundo, nas quais estão presente diversos ecossistemas com múltiplas interações entre os
seus componentes bióticos e abióticos. É comum a exploração não sustentável das florestas
nativas da Amazônia, nos quais não são aplicados os parâmetros de sustentabilidade do manejo
florestal, o que resulta na perda da diversidade de espécies e da cobertura vegetal, sem que haja
compreensão do papel dessas espécies nos ecossistemas (SOUZA, et al., 2006).
O levantamento fitossociológico é imprescindível, pois a partir de informações qualiquantitativas, coletadas nestes estudos, pode-se conhecer, a função e a forma como estão
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organizadas as diferentes espécies de plantas dentro da comunidade. Também serve como base
para formulação de teorias, e comparações entre formações florestais no espaço e no tempo
(OLIVEIRA et al., 2008; RIBEIRO et al.; 1999; CHAVES et al., 2013).
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo determinar a composição florística e
fitossociológica de uma comunidade arbórea de terra firme em Altamira – Pará.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em uma área localizada a 28 km do centro de AltamiraPA (03º45’23” S e 52º12’23” W). A floresta é considerada ombrófila densa. Segundo a
classificação de Köppen o clima do município é do tipo equatorial Am, com temperaturas
médias de 26 ºC (SEMAT, 2012; PARÁ, 2011).
Foram alocadas quatro parcelas de 20m x 50m, totalizando uma área de 4000 m². Foram
inventariados os indivíduos com CAP > 40cm (Circunferência a 1,30m do solo) e estimada a
altura do fuste. Neste estudo, foram calculados os parâmetros de densidade absoluta e relativa,
frequência absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa e o índice de valor de importância
- IVI absoluto de acordo com Pinheiro et al. (2007). Para a mensuração da diversidade florística
foi utilizado o índice de diversidade de Shannon (H’) e equabilidade de Pileou (J’). As
características analisadas foram transcritas para uma planilha fitossociológica utilizando o
Microsoft Excel 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram encontradas na área 23 famílias e 47 espécies com um total de 171 indivíduos
inventariados. A família Fabaceae foi a mais representativa com 9 espécies, seguida por
Sapotaceae (5) e Lecythidaceae (4), conforme apresentado na figura 1.

Famílias Inventariadas
20

23

10
9

0
Fabaceae

5

4

3

3

Sapotaceae Lecythidaceae Anacardiaceae Apocynaceae

Outros

Figura 1. Número de espécies identificadas por família.

As espécies mais abundantes foram Amescla (Protium heptaphyllum) com 12
indivíduos, Acapu (Vouacapoua americana) com 11 e Amarelinha (Thunbergia alata) com 10

78

indivíduos. Tais espécies apresentaram maior densidade relativa com 7 % para a Amescla, 6,5%
para Acapu e 5,8% para a espécie Amarelinha e maior frequência relativa com
aproximadamente 4 % cada, ou seja, há baixa distribuição entre os indivíduos dentro das
espécies e também na área assim como constatado nos estudos de Oliveira e Amaral (2004) e
Diniz e Scudeller (2005). As espécies que apresentaram maior dominância relativa foram a
Castanheira (Bertholettia excelsa) com 10,27 %, seguido pelo Acapu (Vouacapoua americana)
e pela maçaranduba (Manikalra huberi) ambos com aproximadamente 9 %. As espécies com
maior importância ecológica na comunidade foram Vouacapoua americana com
aproximadamente 6,5 % de IVI, seguida pela Manikalra huberi com 5, 4 %, valores estes que
estão em conformidade com os obtidos por Diniz e Scudeller (2005) e Muniz et. al. (1994) onde
poucas espécies obtiveram uma alta importância em detrimento de outras, relacionado
principalmente com o perímetro basal e a densidade dos indivíduos inventariados, conforme
apresentado na tabela 1.
Tabela 1. Densidade absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa, dominância absoluta e
relativa, e o índice de valor de importância (IVI) absoluto para as 47 espécies identificadas no
levantamento fitossociológico. Abs = absoluta; Rel % = relativa.
ESPÉCIE
Drimys brasiliensis
Helietta apiculata
Erianthus trinii
Guatteria poeppigiana
Parahancornia amapa
Rollinia mucosa
Simarouba amara
Pithecoctenium crucigerum
Couratari guianensis
Sclerolobium melanocarpum
Pouteria muultiflora
Aspidosperma carapanauba
Guapira opposita
Micropholis venulosa
Peltogyne angustiflora
Anacardium humile
Inga sessilis
Himenaea oblongifolia
Astronium lecointei
Pouteria pachycarpa
Cecropia sp

DENSIDADE
Abs
Rel %
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0003
0,59
0,0008
1,76
0,0005
1,18
0,0005
1,18
0,0005
1,18
0,0008
1,76

FREQUÊNCIA
Abs
Rel %
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,25
1,01
0,5
2,02
0,5
2,02
0,5
2,02
0,5
2,02
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DOMINÂNCIA
Abs
Rel %
0,018
0,1
0,02
0,12
0,02
0,12
0,023
0,13
0,025
0,14
0,025
0,14
0,028
0,16
0,047
0,27
0,048
0,28
0,06
0,35
0,078
0,45
0,102
0,59
0,102
0,59
0,172
0,99
0,211
1,22
0,287
1,66
0,128
0,74
0,056
0,33
0,154
0,89
0,173
1
0,119
0,69

IVI
1,7
1,713
1,713
1,733
1,743
1,743
1,759
1,871
1,878
1,947
2,049
2,186
2,186
2,593
2,821
3,259
3,516
3,522
4,087
4,195
4,471

Dipteryx odorata
Mangifera indica
Carapa guianensis
Simarouba amara
Parahancornia fasciculata
Clarisia racemosa
Couroupita guianensis
Goupia glabra
Pterodon pubescens
Apuleia molaris
Enterobium timboúva
Tachigali vulgaris
Tachigalia paniculata
Lafoensia glyptocarpa
Laurus nobilis
Albizia niopoides
Eschweilera coriacea
Inga flagelliformis
Thunbergia alata
Strychnos pseudoquina
Bertholletia excelsa
Pouteria caimito
Protium heptaphyllum
Manilkara huberi
Vouacapoua americana
TOTAL:

0,0003
0,0008
0,0005
0,0010
0,0010
0,0013
0,0013
0,0003
0,0013
0,0013
0,0010
0,0013
0,0015
0,0010
0,0020
0,0025
0,0020
0,0025
0,0025
0,0013
0,0005
0,0018
0,0030
0,0013
0,0028
0,0425

0,59
1,76
1,18
2,35
2,35
2,94
2,94
0,59
2,94
2,94
2,35
2,94
3,53
2,35
4,71
5,88
4,71
5,88
5,88
2,94
1,18
4,12
7,06
2,94
6,47
100

0,25
0,5
0,5
0,5
0,75
0,5
0,75
0,25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,5
0,75
1
1
1
1
1
1
0,5
0,75
1
1
1
24,75

1,01
2,02
2,02
2,02
3,03
2,02
3,03
1,01
3,03
3,03
3,03
3,03
2,02
3,03
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
2,02
3,03
4,04
4,04
4,04
100

0,497
0,131
0,357
0,164
0,142
0,266
0,112
0,92
0,173
0,233
0,487
0,441
0,786
0,918
0,419
0,246
0,467
0,317
0,384
0,979
1,775
1,252
0,738
1,597
1,597
17,294

2,88
0,76
2,07
0,95
0,82
1,54
0,65
5,32
1
1,35
2,81
2,55
4,55
5,31
2,42
1,42
2,7
1,83
2,22
5,66
10,27
7,24
4,27
9,23
9,23
100

4,474
4,543
5,263
5,323
6,206
6,5
6,617
6,918
6,969
7,317
8,197
8,523
10,096
10,689
11,17
11,346
11,449
11,755
12,144
12,645
13,462
14,389
15,364
16,214
19,743
300

Quanto à biodiversidade o índice de Shannon-Wiener obtido foi de 3,51, e a
equabilidade de Pileou (J’) encontrada foi de 94%. Segundo Knight(1975) citado por Oliveira
et. al. (2008) o índice de Shannon-Wiener para florestas tropicais varia de 3,83 a 5,85, que são
considerados altos para qualquer vegetação, para esse estudo o índice foi considerado baixo em
relação aos estudos de Salomão et. al. (2007) que obteve índice de 4,40 no município de
Altamira. O valor da equabilidade está condizente com os valores encontrados por Oliveira et.
al. (2008), Oliveira e Amaral (2004) e Salomão et. al. (2007), o que demonstra que a área segue
o padrão de uniformidade das espécies apresentado em outras regiões amazônicas.

CONCLUSÕES
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A floresta ombrófila densa nos arredores de Altamira apresentou um índice de ShannoWiener de 3,51 considerado baixo em relação a estudos semelhantes na floresta amazônica. Em
0,4 ha foram inventariados 171 indivíduos distribuídos em 47 espécies. As famílias com
maiores riquezas foram Fabaceae, Sapotaceae e Lecythidaceae. As espécies Vouacapoua
americana, Manilkara huberi e Protium heptaphyllum foram as mais importantes na
comunidade estudada. Com base nos parâmetros de biodiversidade analisados conclui-se que
houve intervenção antrópica na região estudada.
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RESUMO
A espécie maçaranduba (Manilkara huberi (Ducke) A.Chev.) é muito valorizada no mercado
madeireiro, porém os galhos são desperdiçados durante o manejo florestal, com isso, possibilita
a utilização desse resíduo florestal com finalidade energética. O objetivo do trabalho é analisar
os rendimentos gravimétricos do carvão vegetal, líquido pirolenhoso e gases não-condensáveis
de galhos de maçaranduba em 3 (três) diferentes temperaturas máximas de carbonização. O
material do estudo é originado da Floresta Nacional do Tapajós, desdobrado em dimensões
2x2x4 cm, que posteriormente foi carbonizado em mufla conectada a um frasco coletor. O
tratamento utilizado consiste em diferentes temperaturas máximas: 300°C, 400°C e 500°C, com
intuito de adquirir dados de rendimento em carvão vegetal, líquido pirolenhoso e gases nãocondensáveis, utilizando o software ”R” para análise de dados. Os resultados médios (%) em
carvão vegetal obtidos para temperatura de 300°C compreendeu em 45,63% em rendimento,
por outro lado, em 400°C apresentou rendimento de 37,85% e, em 500°C, por sua vez, apenas
33,08%. Dessa forma, os resultados mostram que o primeiro tratamento apresentou maior
rendimento em carvão vegetal, sendo assim, recomendado para setor energético esse tratamento
térmico com temperatura de 300°C.
PALAVRAS-CHAVE: Manilkara huberi; carvão vegetal; galhos; gases não-condensáveis;
liquido pirolenhoso.
ABSTRACT
Maçaranduba (Manilkara huberi (Ducke) A. Chev.) species is highly valued in the timber
market, but the branches are wasted during the forest management, with this, it allows the use
of this forest residue with energetic purpose. The objective of this work is to analyze the
gravimetric yields of charcoal, pirolenous liquid and non-condensible gases of maçaranduba
branches in 3 different maximum carbonization temperatures. The study material originated
from the Floresta Nacional do Tapajós, unfolded in dimensions 2x2x4 cm, which was later
carbonized in a muffle connected to a collection flask. The treatment used consists of different
maximum temperatures: 300 ° C, 400 ° C and 500 ° C, in order to obtain yield data on charcoal,
pyrolignous liquid and non-condensable gases, using the software "R" for data analysis. The
average charcoal results (%) obtained at 300°C comprised 45.63% yield, on the other hand at
400°C yielded 37.85% and, at 500°C, in turn , only 33.08%. Thus, the results show that the first
treatment presented higher yields of charcoal, and therefore, it is recommended for the energy
sector this heat treatment with a temperature of 300°C.
KEYWORDS: Manilkara huberi; charcoal; branches; non-condensible gases; liquid
pyrolignous.
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INTRODUÇÃO
A qualidade do carvão vegetal depende de fatores como a madeira, o processo utilizado
e a variabilidade das características deste produto, nos quais podem ocasionar problemas nos
processos de produção de carvão em fornos siderúrgicos (REIS et al., 2012).
O carvão vegetal é um dos combustíveis e biorredutores mais importantes na indústria
siderúrgica, pois é renovável, tem baixo teor de cinzas, é praticamente isento de enxofre e
fósforo. (ASSIS et al., 2012).
Fator que contribui no rendimento da carbonização e na heterogeneidade química do
carvão vegetal são as características do processo de carbonização como a temperatura de
aquecimento e a temperatura final da carbonização (VIEIRA et al., 2013).
No rendimento gravimétrico em carvão vegetal possui uma relação proporcional com a
densidade da matéria-prima de origem (madeira) (OLIVEIRA et al., 2010). Dessa forma, o
ideal, em tese, é utilizar madeiras com densidade elevada, como é o caso da maçaranduba.
A madeira de maçaranduba é altamente visada no mercado madeireiro, entretanto seus
resíduos (galhos) deixados na floresta durante as etapas de manejo ainda não tem utilização
adequada, apesar do alto potencial energético desta madeira. Pouco se sabe também sobre o
comportamento deste material em termos de rendimento quando submetido a carbonização em
diferentes temperaturas.
Os resíduos gerados pelo manejo são importantes para o setor energético, entretanto,
quando se trata de Floresta Amazônica, onde predominam árvores de grande porte e espécies
de alto valor comercial (RIBEIRO et al., 2016).
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é analisar os rendimentos gravimétricos
do carvão vegetal, líquido pirolenhoso e gases não-condensáveis de galhos de maçaranduba
(Manilkara huberi) em 3 (três) diferentes temperaturas máximas de carbonização.
MATERIAL E MÉTODOS
O material do presente estudo foi extraído de galhos de árvores de maçaranduba
(Manilkara huberi) na área de manejo floresta localizado na FLONA – Tapajós, no Km 83 da
Rodovia Federal 163, sob as coordenadas 03°43’08”S e 54°55’16,7”W.
Foram utilizados 36 (trinta e seis) corpos-de-prova de dimensões 2x2x4cm (tangencial
x radial x axial) aclimatados (20°C ±2 e UR = 60% ±5) com propósito de estabilização da
umidade para diminuir a ocorrência de defeitos. Posteriormente, os corpos-de-prova passaram
por processo de secagem em estufa laboratorial a 100°C (±2) até massa constante.
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A carbonização ocorreu e forno elétrico (tipo mufla) conectada a um condensador por
água externo e frasco coletor. Foi utilizada uma taxa de aquecimento de 1.7 °C.min-1 e tempo
de residência de 30 minutos, com diferentes temperaturas máximas de carbonização
(tratamentos): 300°C, 400°C e 500°C.
O rendimento gravimétrico do carvão vegetal foi determinado por meio da massa da
madeira com umidade a 0% e a massa do carvão produzido. O líquido pirolenhoso resultante
da massa captada e os gases não-condensáveis determinados por cálculos feita por diferença.
Os cálculos dos rendimentos foram realizados de acordo com as seguintes equações, de
acordo com Vieira et al., 2013:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝐶𝑎𝑟𝑣ã𝑜 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 (𝑅𝐶𝑉) =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜
𝑥100
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑃𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑛ℎ𝑜𝑠𝑜 (𝑅𝐿𝑃) =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜
𝑥100
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝐺á𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠á𝑣𝑒𝑙 = 100 − (𝑅𝐺𝑉 + 𝑅𝐿𝑃)

Com experimento casualizado e três temperaturas máximas de carbonização, os dados
obtidos foram analisados com auxilio de estatísticas não-paramétricas pelo teste KruskalWallis, com 5% de significância. Essas análises ocorreram no software R v.3.3.3, pacote
agricolae (R CORE TEAM, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção de carvão vegetal a partir dos diferentes tratamentos térmicos geraram
valores de rendimento gravimétrico em carvão vegetal (RCV), em gases não-condensáveis
(RGN) e em líquido pirolenhoso (RLP), representados na Tabela 1.

Tabela 1 - Rendimento Gravimétrico e seus coeficientes de variação.
Rendimento Gravimétrico Médio (%)
Temperatura
(°C)
Carvão Vegetal Gases Não-Condensáveis Líquido Pirolenhoso
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300

45,63 a (2,11)

37,85 a (2,55)

16,52 a

400

37,85 b (2,52)

28,03 b (3,40)

34,12 b

500

33,08 c (2,39)

27,35 b (2,88)

39,57 c

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de significância pelo Teste
Tukey.
*Valores entre parênteses representam o coeficiente de variação (%).
Houve diferenças significativas (p<0,05) entre todas as temperaturas máximas de
carbonização para RCV e para RGN não houve diferença significativa entre as temperaturas de
400°C e 500°C, que foram inferiores a 300°C. Pelos resultados, o rendimento em carvão e em
gases não-condensáveis diminui conforme o aumento da temperatura, enquanto o rendimento
em líquido aumenta.
O efeito da temperatura sobre a degradação dos constituintes da madeira como
holocelulose (celulose e hemiceluloses) e lignina ocorre de formas distintas. Oliveira et al.
(2013), avaliando o efeito temperatura de carbonização, verificou entre 150°C a 275°C ocorre
maior degradação das hemiceluloses, produzindo voláteis como CO, CO2 e outros
hidrocarbonetos, por ouro lado, na degradação máxima da celulose ocorre em temperatura
próxima a 355°C, produzindo CO, CO2 e CH4, enquanto a lignina apresenta maior resistência
térmica, sendo degradada em temperaturas entre 400 a 470 °C. Dessa forma, na pesquisa, os
constituintes químicos da madeira termicamente menos resistentes são volatizados à medida
que se aumenta a temperatura, formando os gases condensáveis e não-condensáveis, restando
apenas a lignina.
O rendimento em carvão diminui com aumento da temperatura de carbonização que
degrada a lignina, no qual representa cerca de 50% da massa final do carvão. Por outro lado, o
rendimento em gases não-condensáveis, é maior em temperaturas baixas devido a
despolimerização de açúcares simples, como glicose e xilose, constituintes principais das
hemiceluloses de folhosas. Conforme a temperatura aumenta são degradados compostos
holocelulose quanto da lignina, que formam a massa de gases condensáveis e não-condensáveis.
O RCV a temperatura de 300°C foi 17,05% superior em relação a temperatura de 400°C,
e 27,50% em relação a 500°C. Oliveira et al. (2010) trabalhando com Eucalyptus pellita usando
taxa de aquecimento de 1,38°C.min-1, tempo de residência igual a desta pesquisa, observaram
que a temperatura máxima de 500°C apresentou valor em RCV de 31,17%, sendo assim, os
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resultados encontrados neste estudo foi inferior para mesma temperatura máxima, considerando
que neste estudo essa temperatura apresentou menor desempenho no RCV.
A utilização do gênero eucalyptus para energia e pesquisa científica é vasta, assim
tornando-se parâmetro. Andrade et al. (2010), trabalhando com Eucalyptus sp. e utilizando
temperaturas máximas de carbonização de 350, 450, 550 até 900°C, observou que esses
tratamentos influenciaram no RCV, corroborando com os resultados da presente pesquisa.
CONCLUSÃO
A temperatura máxima de carbonização de 300°C, apresentou maior quantidade de
RGN, porém menor RLP e maior rendimento em carvão vegetal, tornando assim recomendada
sua utilização no setor siderúrgico para essa espécie.
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RESUMO
O carvão vegetal é uma fonte energética imprescindível no setor energético, utilizado em
siderúrgicas como redutor de minério de ferro, por exemplo. Na Amazônia, através do manejo
florestal, resíduos de galhos são deixados nessas áreas manejadas durante atividade de colheita
de madeira. A maçaranduba possui características que possibilitam a utilização de seus galhos
para finalidade energética. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho constituiu em analisar
as propriedades mecânicas do carvão vegetal derivado de galhos de maçaranduba em 3 (três)
diferentes temperaturas máximas de carbonização. O material coletado originado da Floresta
Nacional do Tapajós, no qual foi desdobrado até dimensões 2x2x4cm, posteriormente ocorreu
a carbonização com taxa de aquecimento de 1.7°C.min-1 e tempo de residência de 30 minutos
e tratamentos correspondendo a três diferentes temperaturas máximas: 300°C, 400°C, 500°C.
A partir disso, realizou-se o ensaio de compressão paralela às fibras, gerando dados que foram
analisados no software “R”. Os resultados para temperatura de 300°C, 400°C e 500°C
decorreram das médias de 7,56, 4,95 e 4,93 MPa, respectivamente, considerando que, embora
com médias diferentes, não houve diferenças estatísticas significativas (p<005). Portanto, a
temperatura máxima não influenciou na resistência máxima do carvão vegetal.
PALAVRAS-CHAVE: Manilkara huberi; carvão vegetal; compressão paralela às fibras;
galhos.
ABSTRACT
Charcoal is an essential energy source in the energy sector, used in steelmaking as an iron ore
reducer, for example. In the Amazon, through forest management, branch residues are left in
these areas managed during timber harvesting activity. The objective of the present work is to
analyze the mechanical properties of charcoal derived from maçaranduba branches in three
different maximum carbonization temperatures. The material collected was derived from the
Floresta Nacional do Tapajós, where it was unfolded to dimensions 2x2x4cm, followed by
carbonization with a heating rate of 1.7 °C.min-1 and a residence time of 30 minutes and
treatments corresponding to three different maximum temperatures: 300 °C, 400 °C, 500 °C.
From this, the compression test parallel to the fibers, generating data analyzed in software "R".
The results for temperature of 300 °C, 400 °C and 500 °C resulted from the averages of 7.56,
4.95 and 4.93 MPa, respectively, considering that, although with different means, there were
no significant statistical differences (p <005). Therefore, the maximum temperature did not
influence the maximum resistance charcoal.
KEYWORDS: Manilkara huberi; charcoal; parallel compression to fibers; branches
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INTRODUÇÃO
O carvão vegetal possui vantagem em relação ao carvão mineral devido ser oriundo de
fontes renováveis, ajuda na redução de emissões de CO2 na atmosfera, apresenta baixa
proporção de cinza, não se encontra teor de enxofre e fósforo e ser mais reativo (ARANTES et
al., 2013). Entretanto, dependendo da matéria prima e do processo utilizado, pode apresentar
perda de resistência mecânica, comprometendo assim o uso em decorrência da carbonização de
materiais lignocelulósicos submetidos a temperaturas superiores a 280°C.
No Brasil, foram produzidos 40% do total mundial de carvão vegetal, o qual se destinou
às produções de ferro gusa, aço, ferro ligas e silício metálico. Por sua vez, o país consumiu
cerca de 34 milhões de m³ desse insumo (SANTOS et al., 2012).
Considera-se que o carvão vegetal é destacado no setor energético por apresentar melhor
desempenho como biorredutor no uso siderúrgico (FROEHLICH; MOURA, 2014). Nesse
sentido, o carvão vegetal é inserido no alto-forno onde recebe toneladas de carga de minério,
sendo, portanto, essencial ter alta resistência mecânica.
Na região Norte não ocorre a autossuficiência das empresas que necessitam de carvão
vegetal para suas demandas, assim, sendo importante a utilização de outras fontes para sua
produção. Nesse sentido, as utilizações de resíduos florestais oriundos da exploração florestal
do beneficiamento da madeira seriam uma ótima fonte produtora de biomassa, para fins
energéticos
A agroindústria e a indústria florestal, dentre elas a sucroalcooleira, papel e celulose e
madeireira, são exemplos de setores que produzem resíduos com potencial importante de
aproveitamento energético no Brasil (LOPES et al., 2016).
No manejo florestal sustentável, durante o processo de colheita de espécies nativas
amazônicas, as produções de resíduos tornam-se essa biomassa como uma alternativa viável
para utilização energética (SILVA et al., 2007).
O manejo florestal seleciona indivíduos para colheita de espécies nativas com
características mais relevantes economicamente como volume do fuste e altura comercial, no
entanto, há possibilidade de aumento no rendimento de biomassa aproveitando volumetria da
árvore com sapopemas e galhos (SANTOS et al., 2014).
Na região amazônica, a maçaranduba (Manilkara huberi (Ducke) A.chev.) apresenta
características imprescindíveis para sua colheita no manejo florestal como resistente e
densidade básica de 0,87 g.cm-3, com isso tornando-a valorizada em âmbito nacional e
internacional (CASTRO; CARVALHO, 2014). Dessa forma, acarreta em grandes quantidades
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de resíduos do seu manejo, entretanto, pouco se sabe sobre a resistência mecânica do carvão
produzido a partir deste material e quais os efeitos das variáveis do processo nesta característica.
Dessa forma, o objetivo do presente trabalho consiste em analisar a influência de
diferentes temperaturas de carbonização, nas propriedades mecânicas do carvão vegetal
oriundos dos galhos de maçaranduba (Manilkara huberi).

MATERIAL E MÉTODOS
Para realização do estudo, foram extraídos galhos de árvores de maçaranduba
(Manilkara huberi), provenientes de indivíduos abatidos em colheitas florestais na área de
Manejo Florestal, localizado na FLONA – Tapajós, no Km 83 da Rodovia Federal 163, sob as
coordenadas 03°53’08”S e 54°55’16,7”W.
Foram utilizados 18 (dezoito) corpos-de-prova de dimensões 2x2x4cm (tangencial x
radial x axial) aclimatados (20°C ±2 e UR = 60% ±5) com propósito de estabilização da
umidade para diminuir a ocorrência de defeitos. Posteriormente, os corpos-de-prova passaram
por processo de secagem em estufa laboratorial a 100°C (±2) até massa constante, procedimento
ocorrido no Laboratório de Tecnologia da Madeira – LTM.
Nesse laboratório também ocorreu a carbonização em forno elétrico (tipo mufla) com
taxa de aquecimento de 1.7°C.min-1 e tempo de 30 minutos de residência, com diferentes
temperaturas máximas de carbonização (tratamentos): 300°C, 400ºC e 500°C.
Após a carbonização, as amostras foram novamente acondicionadas em sala de
aclimatação e ensaiadas quanto a resistência a compressão paralela às fibras, de acordo com as
diretrizes da norma NBR 7190 (ABNT, 1997).
O experimento foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado com três
temperaturas máximas, com os dados submetidos a ANOVA, com 5% de significância. Essas
análises ocorreram no software R v.3.3.3, pacote agricolae (R CORE TEAM, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores médios de resistência dos ensaios de compressão paralela e suas estatísticas
descritivas estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores dos ensaios de compressão paralela às fibras do carvão vegetal de
Manilkara huberi.
Compressão Paralela às Fibras
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Temperatura Máxima
(°C)

Resistência Máxima
(MPa)

Coeficiente de
Variação (%)

Desvio Padrão (%)

300
400
500

7,56 a
4,95 a
4,93 a

22,97
45,91
45,26

1,73
2,27
2,23

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de significância pelo Teste
Tukey.
Não houve diferenças significativas (p<0,05) na resistência máxima a compressão
paralela em função das temperaturas máximas de carbonização utilizadas. Entretanto, as
temperaturas de 400 e 500°C apresentaram valores elevados de coeficiente de variação (Figura
1), indicando que é necessário número maior de amostras para este tipo de análise.

Figura 1 – Resistência Máxima em relação a diferentes temperaturas máxima
Couto et al. (2015), Costa (2016) e Vieira (2009) em seus respectivos trabalhos com
diferentes temperaturas máximas de carbonização obtiveram aumento na resistência máxima
em compressão paralela às fibras à medida que ocorria a elevação da temperatura. Esses
resultados diferem dos encontrados nesta pesquisa, indicando que as respostas podem variar em
função do material utilizado. De acordo com Machado et al. (2007) quanto maior a temperatura
máxima de carbonização, maior a propensão de efeitos degradantes térmicos no carvão, assim
liberando compostos químicos por meio da volatização.
Com isso, explicação possível para a tendência de diminuição da resistência encontrada
pode ser devido à estrutura anatômica desta madeira, como a menor permeabilidade e a
presença de grandes quantidades de extrativos na madeira, que ao serem liberados com maior
velocidade em temperaturas mais elevadas, podem causar o aparecimento de microfissuras na
estrutura interna do carvão, devido à dificuldade de saírem em função da menor permeabilidade,
diminuindo assim a sua resistência. Desta forma, além da variável temperatura, é preciso
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analisar as características anatômicas e químicas da madeira para entender os mecanismos que
afetam as propriedades mecânicas da madeira de Manilkara huberi.

CONCLUSÃO
O aumento da temperatura não afetou de forma significativa a resistência à compressão
do carvão vegetal de galhos de Manilkara huberi.
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RESUMO
A cor e a textura do solo são características utilizadas na classificação taxonômica do mesmo.
A cor está relacionada com o material de origem e sua alteração pelos processos pedogenéticos;
a análise textural, designa a proporção relativa das frações de areia, silte e argila no solo,
responsável pela permeabilidade que influencia diretamente no tamanho das partículas que o
compõe. O presente trabalho teve por objetivo realizar uma caracterização de cor e textura do
solo em um transecto de uma área localizada na Rodovia Transamazônica Km 23, município
de Vitória do Xingu, Estado do Pará. A coleta das amostras de solos foi realizada por meio de
transecto e com técnica de balizamento, dividindo a área em (seis) pontos distintos. Em cada
ponto, foram coletadas com auxílio de um trado holandês, quatro amostras de solo, usando a
profundidade máxima de 80 cm. As amostras coletadas foram armazenadas em sacos plásticos
e posteriormente analisadas. Para análise e classificação da cor do solo, utilizou-se a carta de
Munsell e a textura foi classificada e identificada de acordo com diagrama proposto por
Norticliff. Os dados morfológicos nas profundidades analisadas mostram que a cor do solo, de
acordo com a carta de Munsell, predominou a matiz 10YR 4/6 (Bruno-amarelado-escuro),
sendo assim observado, a matiz, o valor, o croma respectivamente. Quanto à textura
predominou a Franca em todas as profundidades, com exceção da camada superficial onde
houve também a expressividade da textura Franca Argilosa. A análise granulométrica do solo
da área estudada em transecto apresenta cor de cor Bruno-amarelo-escuro e de acordo com seu
tipo de textura, pode-se classifica-lo em geral como um solo franco.
PALAVRAS – CHAVES: Solos, Transecto, caracteristicas.

ABSTRACT
The color and texture of the soil are characteristics used in the taxonomic classification of the
same. The color is related to the material of origin and its alteration by the pedogenetic
processes; the textural analysis, designates the relative proportion of the sand, silt and clay
fractions in the soil, responsible for the permeability that directly influences the size of the
particles that compose it. The objective of this work was to characterize soil color and texture
in a transect of an area located on the Km 23 Transamazon Highway, in the municipality of
Vitória do Xingu, State of Pará. Soil samples were collected by means of a transect and with
beaconing technique, dividing the area into (six) distinct points. At each point, four soil samples
were collected with the aid of a Dutch survey, using a maximum depth of 80 cm. The collected
samples were stored in plastic bags and later analyzed. For soil color analysis and classification,
the Munsell chart was used and the texture was classified and identified according to a diagram
proposed by Norticliff. The morphological data at depths analyzed show that the color of the
soil, according to the Munsell chart, predominated the hue 10YR 4/6 (red - yellowish), being
thus observed, the hue, the value and the chroma, respectively. As for texture, France prevailed
in all depths, except for the superficial layer where there was also the expressiveness of the
Franca Argilosa texture. The granulometric analysis of the soil of the area studied in transect
shows a color of yellowish-brown color and according to its type of texture, it can be generally
classified as a free soil.
Keywords: single, Transect, characteristics.
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INTRODUÇÃO
O solo é fundamental para as atividades tanto agrícolas como florestal, pois, além de
servir de suporte às plantas, fornece nutriente e água, componentes essenciais para o ciclo de
vida dos vegetais. Porém, segundo Rollof (2008), podemos considerá-lo como um recurso não
renovável, principalmente no que tange aos seus nutrientes, dificultando ou inviabilizando a
prática da agricultura.
Devido a importância de entender, a formação e o comportamento do solo para fins do
seu uso, é necessário estudar e descrever de forma criteriosa as característica externas que o
mesmo apresenta, uma vez que a partir delas se tem uma visão integrada do solo na paisagem
(SANTOS et al, 2013). Para se entender a importância do estudo de um solo, é necessário
realizar análises quanto a sua composição física, química e biológica, as suas propriedades
físicas e morfológicas, implicam diretamente na forma como o mesmo pode ser manejado e a
forma como ocorre o desenvolvimento de diferentes espécies vegetais em determinados tipos
de solo.
A cor e a textura são respectivamente consideradas características morfológicas e físicas
utilizadas na classificação do perfil do solo, onde, a cor está relacionada principalmente com a
quantidade de matéria orgânica encontrada, que implicará também na fertilidade do solo. A cor
do solo é uma das características morfológicas que mais chama atenção, pois fornece
informações importantes a respeito de outras propriedades e condições, podendo assim fornecer
indícios sobre composição da propriedade e origem do solo, apesar de, por si só, apresentar
pouco efeito sobre o comportamento do mesmo (BRANDY & WEIL, 2013).
Quanto à textura, a mesma tem função principal de designar a proporção relativa das
frações de areia, silte e argila, considerada um dos fatores mais responsáveis pela
permeabilidade de um solo e que influencia diretamente no tamanho das partículas que o
compõe (EMBRAPA, 2009).
O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento e determinar a cor e
textura do solo em transecto de uma área localizada no Km 23 no município de Vitória do
Xingu, estado do Pará.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma área de 500 m², localizada na Rodovia Transamazônica,
km 23 do município de Vitória do Xingu, estado do Pará, composta por área de pastagem e
cobertura vegetal primária, sendo que os pontos onde foram coletadas as amostras foram
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retiradas apenas da área de vegetação primária. O relevo apresenta declividade acentuada na
área de cobertura vegetal que se estende até a margem de um lago.
O clima da região, segundo Koppen, é o tropical úmido, com presença de chuva
significativa na maioria do ano, com temperatura media é de 26,8° C, com média anual de 2013
mm de pluviosidade. O período mais chuvoso ocorre de fevereiro a Abril, sendo o mês de Março
o mais chuvoso com média de precipitação de 358 mm. (VITÓRIA DO XINGU, 2017).
A metodologia utilizada foi a coleta e análise de solo em campo, proposta por Santos
et al (2013), descrita no Manual de descrição e coletas de solos no campo, onde a cor foi
avaliada em estado úmido, através da comparação visual utilizando a carta para cores de solos
de Munsell (2009) e a textura, foi classificada e identificada de acordo com diagrama de
Norticliff (1994), para a manipulação das amostras de solos foi feita entre os dedos indicador e
o polegar.
A metodologia utilizada foi a mais adequada para o referido trabalho por se tratar de
métodos que implicará em resultados rápido e de baixo custo, uma vez que se trata de uma área
de pequenos agricultores, além do mais, o método de análise em campo, revela informações
fundamentais que permitem deduções que nem sempre podem ser obtidas a partir de análises
de laboratório, visto que o solo é um corpo dinâmico e possui características que variam com o
tempo, às vezes em curto período (SANTOS et al, 2013).
A coleta das amostras de solos foi realizada por meio de transecto e com técnica de
balizamento dividindo a área em (seis) pontos distintos, onde de cada ponto, foram coletadas
quatro amostras através do processo de estratificação com auxilio do trado holandês, usando a
profundidade máxima de 80 cm, divididos em amostras de 0m – 0,20m; 0,20m - 0,40m; 0,40m
- 0,60m e 0,60m - 0,80m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabe-se que as características morfológicas do solo, tais como textura, cor dentre outras,
são de suma importância para análise das suas propriedades, e também para o estudo da
vegetação local.
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Os dados morfológicos nas profundidades analisadas mostram que, de acordo com a
carta de cores para solos de Munsell, a matiz predominante é a 10YR 4/6 (Bruno – amareladoescuro), conforme representado pelo Figura 1;

Frequência de cores na profundidade 00,20m

Frequência de cores na profundidade
0,20-0,40m

17%
33%

17%

7,5 YR 5/6

10 YR 4/6

17%
17%
16%

7,5 YR 4/6

Frequência de cores na profundidade
0,60-0,80m
10 YR 3/6

17%

7,5 YR 4/6
50%

5 YR 5/6
50%

Frequência de cores na profundidade
0,40-0,60m

7,5 YR 5/8
10 YR 4/6

17%

7,5 YR 4/6

50%

16%

33%

10 YR 3/6
2,5 YR 5/6

10 YR 5/6
5 YR 4/6

17%

2,5 YR 4/4

10 YR 4/6

17%

16%

5 YR 5/6

Figura 1: Frequência da cor do solo

O horizonte superior desse solo apresentou-se mais escuro, por se tratar da camada
mais superficial do solo, a qual há maior presença de matéria orgânica, que de fato, é de suma
importância para o equilíbrio e para a manutenção do ecossistema solo, além de possibilitar a
utilização de uma agricultura altamente sustentável capaz de manter a fertilidade e a
conservação do solo (SANTOS et al, 2013).
A classificação textural do solo determinada a partir do fluxograma proposto por
Nortcliff, feita através da sensibilidade ao tato, mostrou que entre as 24 amostras analisadas,
predominou a textura classificada como Franco em todas as profundidades, com exceção da
camada superficial onde houve também a expressividade da textura Franco Argiloso, como
mostra a figura 2.
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Figura 2: Classificação quanto a textura com predominância de solo franco.

Depois de analisadas textura dos solos em campo, observou-se que não existiu variação
quanto a textura do solo, uma vez que a textura foi do tipo “franca” para todos os pontos
coletados, conforme observada no gráfico anterior.
A textura do solo irá influenciar diretamente na escolha da cultura a ser plantada e nos
equipamentos que serão utilizados para o seu manejo (LORENZO, 2010).

Partindo da

classificação encontrada na análise realizada ainda em campo, é possível definir o solo como
franco, de textura equilibrada, segundo Borba (2007), é capaz de fornecer às raízes o ar e a água
de que as plantas necessitam, facilitando também a absorção de nutrientes. Tais características,
implica em um solo com boas condições, possivelmente favoráveis para o plantio.
CONCLUSÕES
Constatou-se na maioria dos pontos coletados predominância da textura franca e
apresenta a matiz Brown, determinada segundo a Classificação Brasileira do Solo como cor
Marrom, apresentando pequena variação quanto ao croma em diferentes horizontes.
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RESUMO
As propriedades físicas do solo - cor, textura, estrutura e outras - estão diretamente relacionadas
no comportamento dos ecossistemas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físicos e
morfológicos do solo em diferentes sistemas de cultivo, em uma propriedade particular
localizada no município de Vitória do Xingu. Os tratamentos foram: (Pastagem [P]; Quintal
agroflorestal [QA]; e Plantio de Açaí [A]) com 2 repetições, sendo cada uma constituída por
duas amostras compostas. As amostras indeformadas foram coletadas com anéis volumétricos
e as amostras deformadas utilizando o trado holandês na profundidade de 0-20cm. Foi
observado que todas as amostras nos 3 tratamentos corresponderam a solos de textura média
argilosa, e que a densidade se encontrou elevada, indicando o início de um processo de
compactação. Constatou-se que a cor do solo é mais escura na presença de matéria orgânica no
solo, devido à vegetação na superfície.
PALAVRAS-CHAVE: agroecossistemas; compactação; física do solo.

ABSTRACT
Physical properties of soil - color, texture, structure and others - are directly related to the
ecosystems’ behaviors. The aim of this work was to evaluate the soil’s physical and
morphological attributes in different cropping systems, in a private property located at the
municipality of Vitória do Xingu. The treatments were: (Pasture [P], Agroforestry Yard [QA],
and Açaí Crop [A]) with 2 replicates, each one consisted of 2 composite samples. The
undisturbed samples were collected with volumetric rings and the deformed samples using the
Dutch auger at 0-20cm depth. It was observed that all the samples in the 3 treatments
corresponded to soils of medium clay texture, and that the density was found high, indicating
the beginning of a compaction process. It was found that the color of the soil is darker at the
presence of organic matter in the soil, due to the vegetation on the surface.
KEYWORDS: agroecosystems; compaction; soil physic.

INTRODUÇÃO
As propriedades físicas do solo estão diretamente associadas ao comportamento dos
ecossistemas aos quais pertencem. Dessa forma, a densidade do solo apresenta implicações
diretas sobre a porosidade e infiltração de água no solo (BEUTLER et al., 2001). Por isso, a
maneira com que se prepara o solo, o pisoteio animal, e o uso intensivo de máquinas,
influenciam nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, podendo afetar diretamente
a cultura (SILVA et al., 2000).
O crescente uso do sistema agropecuário exige a utilização intensiva de equipamentos
e máquinas, acentuando-se os riscos de degradação física dos solos (GIAROLA et al., 2007).
Os quintais se constituem em Sistemas Agroflorestais (SAF’s) que buscam manter o equilíbrio
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ecológico dos ecossistemas naturais, possibilitando uma alternativa para a melhoria da
segurança alimentar e renda adicional à agricultura tradicional (TRINDADE et al., 2009). O
sistema de cultivo do açaí concentra-se em sua maioria na região amazônica, mais precisamente
nos estados do Amazonas e Pará. Ocupando com maior frequência, terrenos baixos que, em
função do fluxo e refluxo das marés estão submetidos a inundações periódicas. Como também
são encontrados em áreas permanentemente alagadas ou em terra firme (NOGUEIRA et al.,
2005).
Este trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros de densidade do solo, cor e
textura em diferentes sistemas de cultivo, dentre eles: pastagem, quintal agroflorestal e cultivo
de açaí.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma propriedade rural localizada no município de Vitória do
Xingu com diferentes sistemas de cultivo. O clima do município é do tipo equatorial Am e Aw,
segundo a classificação de Köppen, com umidade relativa média do ar elevada, ficando próximo
a 84% o ano inteiro, média anual das temperaturas máximas por volta de 32,4ºC e a média das
mínimas em cerca de 22,1ºC, e precipitação pluviométrica anual girando em torno de 2.123 mm
(PARRY et al., 2012).
Os tratamentos utilizados foram: (Pastagem [P]; Quintal agroflorestal [QA]; e Plantio
de Açaí [A]) com 2 repetições, sendo cada uma constituída por duas amostras compostas. As
amostras indeformadas foram coletadas com anéis volumétricos e introduzidos no solo com o
auxílio do trado tipo Uhland, totalizando 12 amostras. Após a coleta, as amostras foram
encaminhadas ao Laboratório de Solos da Faculdade de Engenharia Agronômica da
Universidade Federal do Pará – UFPA para serem secas em estufa de circulação fechada por
48 horas e para a determinação da densidade do solo, em que foi seguido a metodologia proposta
pela Embrapa (2009). Para a determinação da classe textural foram coletadas amostras
deformadas utilizando o trado holandês na profundidade de 0-20cm e a classificação da textura
ao tato foi obtida pela metodologia do fluxograma de Nortcliff, (1984) totalizando 12 amostras.
A metodologia de Norticliff (1984) foi escolhida devido à facilidade em obter a
classificação textural em campo, utilizando amostras de solo e seguindo o roteiro de um
fluxograma. Consiste em obter pequenas quantidades de amostra de solo sobre a mão,
umedecendo e tentando formar uma bola coesa, um cilindro em forma de “u”, e círculo.
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A cor do solo foi determinada através da carta de Munsell (2009) e o nome das cores
foi substituído conforme a correspondência em português das cores de Munsell disponível no
Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pela indicação da textura ao tato pelo fluxograma de Nortcliff, foi observado que
todas as amostras nos 3 tratamentos corresponderam a solos de textura média argilosa
(Tabela 01).
Tabela 01 – Classificação textural de acordo com os tratamentos.
TRATAMENTO
CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL
P
Argilo Siltosa
QA
Argilo Arenosa
A
Franco Argilosa
Quanto à densidade do solo, obteve-se valores variando de 1,35 g/cm³, 1,52
g/cm³ e 1,45 g/cm³, nos tratamentos de pastagem, quintal agroflorestal e plantio de açaí,
respectivamente (Tabela 02). De acordo com Kiehl (1979), a densidade de solos
argilosos deve situar-se dentro dos limites médios 1,00 e 1,25 g.cm-3. Diante disso,
observa-se que em todos os tratamentos a densidade é elevada, indicando o início de
compactação destes solos.
Em áreas de pastagem, Araújo et al. (2007) e Portugal et al. (2010) também observaram
elevada densidade devido ao uso de máquinas, pisoteio de animais e maior ocorrência e
intensidade de ciclos de umedecimento e secagem, que provocam a expansão e contração do
solo. Já para Soares et al. (2016) a área de pastagem não apresentou maiores valores de
densidade do solo quando comparada a área de floresta, evidenciando que não houve alteração
deste atributo do solo, apesar do pisoteio dos animais.
Em sistemas agroflorestais, Carvalho et al. (2004) obtiveram densidade menor.
Diferente dos resultados de Nonato e Xavier (2013) em que a densidade do solo foi elevada no
perfil do solo, cujo resultado é compatível com valores de solos com textura arenosa. Isto se
explica pelo fato da área aqui estudada ter um histórico de pastagem extensiva e recente
implantação do quintal agroflorestal.
O plantio de açaí apresentou densidade semelhante à encontrada por Augusto et al.
(2004), tendo em vista que solos de várzeas e igapós não apresentam boas propriedades físicas.
As oscilações do lençol freático determinam a maior ou menor disponibilidade de água e
oxigênio, provocando os processos de oxidação e redução do ferro Oscar et al. (2005).
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Tabela 02 – Distribuição da densidade do solo de acordo com os tratamentos Pastagem [P];
[QA] Quintal agro-florestal; e Plantio de Açaí [A]
TRATAMENTO
DENSIDADE (g.cm-3)
P
1,35
QA
1,52
A
1,45
Na tabela 03 observou-se que a cor Bruno-amarelado-escuro foi predominante no
tratamento P. No tratamento QA e A, as cores foram classificadas como Bruno-oliváceo-escuro
e Bruno-acinzentado muito escuro. Constatando que a cor do solo quanto mais escura maior é
a quantidade de matéria orgânica ao solo, devido à vegetação superficial. Segundo Canellas et
al. (2000), a matéria orgânica apresentou correlação significativa com o valor da cor do solo.
Diferente dos resultados de Demattê et al. (2011) demonstra que a redução de MO em
profundidade causa pouca ou nenhuma alteração na cor do solo.
Tabela 03 – A cor do solo de acordo com os tratamentos.
TRATAMENTO REPETIÇÃO
P
R1
10YR 3/4
R2
10YR 3/6
QA
R1
10YR 3/2
R2
2.5Y 3/3
A
R1
2.5Y 3/3
R2
2.5Y 3/3

COR
Bruno-amarelado-escuro
Bruno-amarelado-escuro
Bruno-amarelado-escuro
Bruno-oliváceo-escuro
Bruno-oliváceo-escuro
Bruno-acinzentado muito escuro

CONCLUSÕES
O histórico da área permite afirmar que o elevado nível da densidade nos sistemas de
cultivos é devido a área ser um antigo sistema de pastagem extensiva, em que o curto tempo
dos sistemas não foi suficiente para corrigir a densidade. Permanecendo o tratamento QA com
a maior densidade, o tratamento P apresentou com a menor densidade. A textura predominante
do solo é média argilosa, e a cor predominante Bruno-amarelado-escuro.
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RESUMO
As bactérias endofíticas colonizam o interior dos tecidos vegetais sem causar danos aparentes.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar morfologicamente e selecionar in vitro bactérias
endofíticas com potencial antagônico a fitopatógenos. Um total de 62 isolados de bactérias
endofíticas, prospectadas em quatro sistemas de produção de cacau na Amazônia, foram
caracterizadas morfologicamente de acordo com os parâmetros: manifestação do crescimento,
forma e elevação da colônia, borda, superfície, produção de muco, consistência, detalhe óptico,
cor da colônia e teste de Gram. Foram utilizados para a avaliação do potencial antagonista 13
isolados de bactérias endofíticas escolhidos através da análise de clusters, contra quatro
espécies de fungos: Cercospora coffeicola, Fusarium sp., Pestalotiopsis guepinii e Rhizoctonia
solini. A coloração de Gram permitiu determinar 58,06% de isolados Gram-positivos e 41,94%
Gram-negativos. A maioria dos isolados, 90,32%, apresentou-se na forma de bacilos. A análise
de clusters formou quatro grupos com bactérias bem próximas filogeneticamente. Dos 13
isolados testados para antagonismos cinco apresentaram atividade inibitória, com destaque para
os isolados RSO R 1.4 (51) e RST R 2.8 (163) que inibiram o crescimento de todos os fungos
fitopatogênicos testados, sugerindo assim atividade promissora em programas de manejo de
doenças do cacau.
PALAVRAS-CHAVE: Moniliophthora perniciosa; Theobroma cacao L.; controle biológico.
ABSTRACT
Endophytic bacteria colonize the interior of plant tissues without causing apparent damage. The
objective of this work was to characterize morphologically and select in vitro endophytic
bacteria with potential antagonistic to phytopathogens. A total of 62 isolates of endophytic
bacteria prospected in four cocoa production systems in Amazonia were characterized
morphologically according to the parameters: manifestation of growth, shape and elevation of
the colony, border, surface, mucus production, consistency, optical detail, colony color and
Gram test. Thirteen isolates of endophytic bacteria selected through clusters analysis were used
against four fungal species: Cercospora coffeicola, Fusarium sp., Pestalotiopsis guepinii e
Rhizoctonia solini. The staining of Gram allowed to determine 58.06% of Gram-positive and
41.94% Gram-negative isolates. Most of the isolates 90.32% presented as bacilli. Cluster
analysis formed four groups with phylogenetically closely related bacteria. Of the 13 isolates
tested for antagonism, five showed inhibitory activity, especially RSO R 1.4 (51) and RST R
2.8 (163) isolates, which inhibited the growth of all phytopathogenic fungi tested, thus
suggesting promising activity in disease management programs of cocoa.
KEY-WORDS: Moniliophthora perniciosa; Theobroma cacao L.; biological control.
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INTRODUÇÃO
O cacaueiro (Theobroma cacao L.) pertencente à família das Malváceas, é uma
dicotiledônea, cujo centro de origem é a Amazônia. Apresenta grande importância econômica
em razão da produção de frutos dos quais se extraem sementes que servem como matéria-prima
para a fabricação de chocolate (CEPLAC, 2014).
Organismos endofíticos são constituídos principalmente por fungos e bactérias que se
desenvolvem no interior dos tecidos vegetais, sem causar danos aparentes (TRIGIANO, 2010).
Tais microrganismos se encontram no mesmo nicho dos fitopatógenos, competindo por
nutrientes, produzindo substâncias antagônicas, e induzindo a planta a desenvolver resistência
(KANEKO et al., 2010). Em todas as espécies vegetais já pesquisadas, foram encontrados
endófitos (STROBEL; DAISY, 2003).
Devido à grande importância que o cultivo de cacau representa para Amazônia, é
fundamental realizar a avaliação de bactérias endofíticas quanto a capacidade de produzir
substâncias antagônicas para fitopatógenos desta cultura, pois estes poderão trazer novas
perspectivas para o manejo de doenças. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi caracterizar
morfologicamente e selecionar in vitro bactérias endofíticas com potencial antagônico a
fitopatógenos prospectadas em quatro sistemas de produção de cacau na Amazônia.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Fitopatologia Agrícola e Florestal
(LABFITO) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Foram utilizados 62 isolados de
bactérias endofíticas de folha e raiz que se encontram preservados em glicerol 30% a -20ºC e
fazem parte da coleção de bactérias endofíticas de cacau do LABFITO. Os isolados foram
coletados no município de Medicilândia-Pará, nos seguintes sistemas de produção de cacau:
Roça no Sistema Tradicional (RST), Roça no Sistema Cabruca (RSC), Roça no Sistema
Orgânico (RSO) e Roça no Sistema Induzida (RSI), esta última proveniente de uma roça sem
queimar induzida com sacarose. As coletas foram realizadas em quatro épocas diferente do ano
(período de interseção entre o chuvoso e estiagem, ápice da estiagem, período de interseção
entre a estiagem e o chuvoso, ápice do chuvoso). Essas coletas foram realizadas em trabalhos
anteriores de pesquisa do laboratório.
As bactérias endofíticas foram repicadas pelos método de estrias em placas de Petri
contendo o meio NYDA (dextrose 10g, extrato de carne 3g, extrato de levedura 5g, ágar 18g/l
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de água destilada) para realizar a caracterização morfológica conforme a metodologia de
Hungria e Silva (2011), pelos seguintes parâmetros: manifestação do crescimento (1 dia, 2 dias,
3 dias), incubadas em estufa de crescimento tipo B.O.D. a 28ºC; forma da colônia (circular,
irregular, puntiforme); elevação da colônia (plana, lente, convexa, drop-like, umbonada,
umbilicada); borda (inteira, ondulada, lobada, denteada, filamentosa); superfície (lisa, rugosa,
papilada); produção de muco (escassa, pouca, moderada, abundante); consistência (seca,
aquosa, gomosa,viscosa, butírica); detalhe óptico (opaca, translúcida); cor da colônia (branca,
creme, amarela, laranja, rosa e verde). O experimento foi feito em duplicata. O teste de
coloração Gram foi realizado de acordo com (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).
Um total de 13 isolados de bactérias endofíticas escolhidas através da análise de clusters
foi utilizado para seleção de linhagens de interesse com potencial antagônico. O antagonismo
foi avaliado contra quatro espécies de fungos: Cercospora coffeicola que ocasiona a
cercosporiose no café, Fusarium sp. da pimenta de cheiro, Pestalotiopsis guepinii que causa a
mancha de pestalotia na goiabeira e Rhizoctonia solini responsável pelo tombamento do jambu.
Foi realizada a inoculação de um disco de 0,5cm de diâmetro do fitopatógeno no centro
da placa de Petri, contendo meio BDA (Batata, Dextrose, Ágar). Posteriormente foram feitas
duas estrias das bactérias endofíticas, em cada lado da placa. O tratamento controle consistiu
da colocação sobre o meio BDA de apenas um disco de meio de cultura contendo o fitopatógeno
no centro da placa. Para a avaliação do halo de inibição, foi estabelecido como o período de
tempo necessário para que o micélio do patógeno, sem a presença do endofítico, se
desenvolvesse sobre todo o meio de cultura com limite de 12 dias. Os testes foram realizados
em triplicata. Para as análises de clusters e construção do dendograma foi utilizado o software
e-Past para Ecologia (HAMMER et al., 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi verificado que os maiores valores de frequência das variações morfológicas
correspondem a seguinte sequência: 43,55% consistência gomosa, 51,61% forma circular,
54,83% borda inteira, 56,45% elevação plana, 72,58% superfície rugosa, 83,87% 1 dia de
crescimento, 90,32% bacilos, 92,32% coloração creme, 95,16% opaca e 83,87% crescimento
de 1 dia. O período de estiagem foi significativamente mais importante com o maior número de
isolados de bactérias endofíticas, porém não houve influência entre os sistemas de produção de
cacau e o número de isolados prospectados com atividades antagônicas.
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O teste de coloração de Gram demonstrou que 58,06% destas bactérias apresentaram a
coloração violeta, aspecto que determina as bactérias Gram-positivas, destacando a
possibilidade de serem do gênero Bacillus (ALVES et al., 2014). Enquanto que 41,94% das
bactérias apresentaram coloração rosada característica de bactéria Gram-negativas. A maioria
dos isolados apresentaram forma de bacilo (90,32%) e cocos (9,67%). Dados semelhantes aos
nossos foram observados no trabalho de (SILVA et al., 2013) com bactérias fixadoras de
nitrogênio isoladas de estilosantes (Styloshantes spp.), onde as bactérias apresentaram forma
circular e a elevação plana. Na característica de produção de muco, a maioria apresentou entre
moderado e abundante. Quanto a transparência do muco a maior parte das bactérias foi
caracterizada como opaca, e na consistência do muco ocorreu a predominância de bactérias
gomosas.
O dendograma obtido a partir dos dados da análise de clusters (Figura 1), mostram a
formação de pelo menos quatro grupos. Sendo um grupo com bactérias bem próximas
filogeneticamente.

Figura 1. Dendograma da análise de clusters dos 62 isolados de bactérias endofíticas. Os retângulos pontilhados
mostram os quatro grupos formados com relação as características avaliadas. As setas identificam os isolados mais
próximos filogenéticamente de acordo com a distância Euclidiana do software e-Past para Ecologia.
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As setas mostram os isolados com o pareamento filogenético mais próximo. O RSI R
4.2 pareou com o isolado RSC R 2.21. O isolado RSC R 2.24 também é próximo
filogeneticamente do isolado RST R 2.19.
Dos 13 isolados testados para atividades antagonistas, cinco apresentaram
características promissoras: isolado RSO F 2 (3), RSO R 1.4 (51), RSC R 2.24 (156), RST R
2.8 (163) e RST R 2.19 (174). Destaque para os isolados RSO R 1.4 (51) e RST R 2.8 (163)
que inibiram o crescimento de todos os fungos fitopatogênicos testados, sugerindo assim que
esses isolados podem ser promissores no controle dos fungos em questão (Figura 2).

Figura 2. Testes de antagonismo entre bactérias endofíticas e fungos fitopatogênicos. (A) RSO R 1.4
(51) e o fungo Pestalotiopsis guepinii e (B) RST R 2.8 (163) e o fungo Rhizoctonia. Placas da esquerda
são o controle só com o fungo inoculado e placas da direita o fungo inoculado no centro e nas bordas os
respectivos isolados bacterianos.

CONCLUSÃO
Dos 62 isolados de bactérias endofíticas analisadas, a maior parte caracterizou-se como
Gram-positivas e forma de bacilos, assumindo características de bactérias endofíticas. Cinco
destes isolados apresentaram atividades antagonistas, sendo promissoras para testes de controle
biológico.
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RESUMO
O alimento é essencial para a manutenção da vida e o pescado se destaca entre aqueles de
origem animal principalmente por conter proteínas de alto valor biológico. Acredita-se que
peixe é preferência de consumo pela população de Santarém, mas ainda são ausentes os estudos
comprobatórios desse consumo efetivo para os santarenos. Portanto, a finalidade deste estudo
foi registrar as características do consumo de pescado entre os produtos alimentícios animais
ricos em proteína em um bairro localizado na cidade Santarém, estado do Pará. O estudo foi
realizado no Bairro Jardim Santarém (Santarém - PA). Foram realizadas duas visitas nas
residências de 26 famílias com um intervalo de três meses entres as visitas. Nessas visitas foram
aplicados questionários sobre o consumo de alimentos reconhecidamente proteicos. Realizouse análise de dados, onde se constatou que o peixe foi o terceiro alimento mais consumido na
visita 1 e o segundo na visita 2; a carne bovina foi a mais consumida. Os peixes mais
consumidos foram Tucunaré e Tambaqui nas visitas 1 e 2 respectivamente. Famílias com renda
de até R$1.000,00 consomem menos peixe do que com renda variando de R$1.500,00 a
R$6.000,00, mas estatisticamente esse fator não é preponderante para esse consumo.
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; amazônia; peixe.
ABSTRACT
The food is essential for maintenance of life. The fish stand out among foods of animal origin,
mainly because contain proteins of high biological value. Fish is preference of consume of the
population of the Santarém, but still are absent evidence study this consume for santarenos.
Therefore, finalize this study was register characteristic consume of fish between food product
rich protein in district Jardim Santarém neighborhood, localize in Santarém city, Pará state. The
study was carried out in Jardim Santarém neighborhood (Santarém - PA). Two visits were
carried out in residences of 26 families with an interval of three months between visits. During
these visits, questionnaires were administered on the consumption of foodstuffs known protein.
Data analysis was performed, where it was found that fish was the third most consumed food
at visit 1 and the second at visit 2, the beef was the most consumed. The most consumed fish
were Tucunaré and Tambaqui in visits 1 and 2 respectively. Families with incomes of up to
R$1000,00 consume less fish than with income ranging from R$1500,00 to R$6000,00, but this
factor may not be preponderant for this amount.
KEYWORDS: food; amazon; fish.
INTRODUÇÃO
O alimento é essencial tanto para o crescimento como para a manutenção da vida. Ele
fornece energia e materiais necessários para construir e reparar tecidos, para realizar trabalho e
manter as defesas corpóreas contra doenças (OMS, 2002).
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O consumo de pescado pode ser influenciado por diversos fatores, dos quais se destacam
os socioeconômicos, os padrões de consumo alimentar, características pessoais, estado de saúde
e dimensões atitudinais (SARTORI; AMANCIO, 2012).
Alimentos originados de ambiente aquático tem particularidades, como fonte de ácidos
graxos poli-insaturados ômega 3, acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaexaenoico
(DHA), que são os principais elementos construtores do sistema neural (FAO, 2014).
Adicionalmente, pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e outras doenças
crônicas não transmissíveis (OLIVEIRA, 2013). O consumo mínimo de pescado recomendado
pela OMS (2007) é de 12 kg/pessoa/ano. Em 2014, o Brasil apresentou média de ≈10
kg/habitante/ano; na região Norte, 30 quilos/habitante/ano (MARTINS, 2014).
Estudos realizados em feiras de Santarém, município que possui cerca de 294.774
habitantes distribuídos em 83.830 domicílios particulares, apontaram que a população tem
preferência alimentar por peixe, mas o consomem com frequência menor que outros alimentos
de origem animal (LEANDRO et al; SOUZA et al, 2015). Ainda eram ausentes estudos que
comprovem o consumo efetivo de peixe nessa cidade. Deste modo, nesse estudo foram
registradas e analisadas as características do consumo de pescado entre os produtos alimentícios
reconhecidamente proteicos no bairro Jardim Santarém, localizado na cidade de Santarém,
estado do Pará.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo – O presente estudo foi realizado no bairro Jardim Santarém
(aproximadamente 2.524 famílias; segundo mais populoso) localizado no munícipio de
Santarém-PA (02º24’52"S e 54º42’36"W).
Coleta de dados – Foram visitadas 26 residências (duas visitas, em junho e setembro de
2016) onde, após prévio consentimento dos moradores maior de idade, foi aplicado o
questionário contendo questões fechadas e uma aberta, sendo esta última a renda da família.
Análise dos dados – Os dados obtidos foram submetidos a tratamento estatístico no
programa BioEstat 5.0, para verificar a existência de diferença quanto ao consumo de cada
alimento de origem animal por visita (por mês), utilizando o Teste U (Mann-Whitney). Ainda,
para analisar se “consumo de pescado” é influenciado pela “renda familiar”, efetuou-se o teste
de Correlação Linear de Pearson. Todos os testes foram analisados ao nível de 5% de
significância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de consumo obtidos nessa pesquisa estão presentes na tabela 1.
Tabela 1 - Quantitativo de carnes consumidas nas visitas 1 e 2.
Quantidade consumida (Kg)
Alimento consumido

Visita 1

Visita 2

(junho)

(setembro)

Bovino

97,3

77,5

174,8

0,2527

Frango

79,5

61,5

141

0,1744
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Ambas
visitas

as p valor

Peixe

61,5

70,5

132

0,1414

Suíno

8,5

4,0

12,5

0,6343

Outros

17,5

4,5

22

0,2874

Considerando ambas as visitas, a carne bovina foi a mais consumida, enquanto o peixe assume
a terceira posição nessa preferência alimentar em Jardim Santarém. De forma similar, em
Penedo (AL), a carne bovina era a mais frequentemente consumida; entretanto, o peixe ocupava
o segundo lugar (ARAÚJO et al., 2015). Considerando separadamente os quantitativos de cada
visita, no mês x o consumo de peixes teve sua posição de preferência pelo consumidor
positivamente modificada nesse bairro, ficando similar ao dado de Araújo et al. (2015).
Possivelmente essa alteração no consumo tenha sido estimulada/influenciada pela Semana do
Peixe/2016 ocorrida em Santarém no mês de setembro, período da realização da visita 2.
Diferente do constatado para a cidade de Santarém, em Bragança (PA) o consumo de peixe é
efetuado regularmente pela maioria dos entrevistados (MEDEIROS JUNIOR; SILVA; EIRAS,
2016).
Não houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre as visitas 1 e 2 quanto ao consumo
de alimentos conforme sua origem animal.
Na pesquisa de Leandro et al. (2015), os consumidores das feiras santarenas tiveram
preferência por tambaqui (Colossoma macropomum) (16,1%) e o tucunaré (Cichla spp)
(10,7%) entre as espécies de peixes. Esse fato foi confirmado neste estudo, pois os peixes mais
consumidos foram o tucunaré e tambaqui (visitas 1 e 2, respectivamente), ambos também
apontados entre os peixes mais comercializados nas feiras de Santarém (LIMA et al., 2015). O
tambaqui também aparece como favorito entre os frequentadores da feira livre de Porto Real
do Colégio (AL) (ARAUJO et al., 2015). Estatisticamente não houve diferença entre a visita 1
e 2 no consumo dos peixes (p>0,05).

Figura 1 - Consumo de peixes (em Kg) no bairro Jardim Santarém nas visitas 1 e 2.

Na figura 2 se observa que, na visita 1, famílias com renda até R$1.000,00 consumiam menos
peixes que os demais alimentos analisados e os maiores consumidores foram aqueles com renda
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entre R$3.000,00 à R$6.000,00. Na visita 2, a minoria de famílias consumidoras de peixe
continuou sendo aquelas com renda até R$1.000,00, porém as que consumiam majoritariamente
peixe foram as com renda entre R$1.500,00 à R$2.500,00.

Figura 2 - Consumo de alimentos reconhecidamente proteicos (Kg) em relação à renda familiar (R$).

Em Tapauá (AM), 99 famílias entrevistadas possuíam renda variando de R$100,00 a
R$3000,00, destes 51% consumiam peixe e apenas 8% consumiam carnes vermelhas (SANTOS
et al., 2013), situação discrepante daquela aqui apontada nas famílias santarenas.
Entre o consumo de peixe e a renda familiar houve baixa correlação negativa (r = 0,1166 e p= 0,1408) na visita 1 e baixa correlação positiva (r = 0,1396 e p = 0,1686) na visita
2. Essa situação indicia que a renda familiar não é um fator bastante relevante para o consumo
de peixes. Ou seja, outros fatores exceto renda e não considerados nesse estudo influenciam na
escolha do alimento reconhecidamente proteico pelo consumidor.
CONCLUSÕES
O peixe não é a fonte de proteína de origem animal mais consumido no bairro Jardim
Santarém, mas apresenta um quantitativo de consumo que o coloca entre os primeiros desses
alimentos. Os peixes mais consumidos do bairro Jardim Santarém são o tambaqui e o tucunaré,
fato justificável devido essas etnoespécies serem bastante comercializadas nas feiras locais.
Para o consumo de peixes, a renda familiar não foi considerada um fator relevante.
LITERATURA CITADA
AMAZONAS, T. M. M. Informações municipais de Santarém. Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – Centro Municipal de Informações Ambientais, Santarém, PA, 2013.
ARAUJO, D. M.; LINS, J. L. F.; TAVARES, A. S.; SILVA, J.; SILVA, V. M.; BORDINHON,
A. M. Aspectos de aquisição e consumo de peixes na feira livre De Porto Real do Colégio –
Alagoas. Boletim Institucional da Pesca, São Paulo, v. 41, n.4, p. 961 – 973, 2015.
FAO. Fish trade and human nutrition. FAO, Rome, 2014. Available from:
http://www.fao.org/3/a-az998e.pdf. Cited 2017 June 21.

117

IBGE. Cidades. Disponível em < http://censo2010.ibge.gov.br/pt/censo-2010>
LEANDRO, S. V.; OTANI, F. S.; SOUSA, J. E. M.; PAULA, T. C. P. Perfil de Consumo e
Consumidor de Pescado no município de Santarém, Pará. In: XXV CONGRESSO
BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 2015, Fortaleza. Anais... Ceará. Associação Brasileira dos
Zootecnistas, 2015.
LIMA, K. .F; ALMEIDA, I. C.; TEIXEIRA, J. A.; MELO, R. A. A comercialização do pescado
no município de Santarém, Pará. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, São Luiz, v. 9,
n. 2, p. 01-09, 2016
MARTINS, W. Peixe na mesa. 1º Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura.
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BRASIL – ACEB. p. 22-23, 2014.
MEDEIROS JUNIOR, E. F.; SILVA, M. J. L.; EIRAS, B. J. C. F. Consumo de peixe de
piscicultura de água doce no município de Bragança-PA. Revista Eletrônica Nutritime,
Viçosa, v. 13, n. 3, p. 4665-46712016.
OLIVEIRA, J. M. O peixe e a saúde: das recomendações para o consumo às possibilidades
ambientais de atendê-lo. Segurança alimentar e nutricional, v. 20, p. 41-146, 2013
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Segurança básica dos alimentos para
profissionais da saúde. São Paulo: Roca, 138 p. 2002. Disponível em:
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65992/2WHO_SDE_PHE_FOS_99.1_por.pdf>
SANTOS, R. N.; QUEIROZ DE VASCONCELOS, E. L.; INHAMUNS, A. J.; ATAYDE, H.
M. Etnocomportamento alimentar referente aos produtos cárneos no município de Tapauá–AM,
In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS, 2013, Campinas.
Anais...Campinas: SBCTA, 2013.
SARTORI, A.G.O.; AMANCIO, R.D. Pescado: importância nutricional e consumo no Brasil.
Segurança alimentar e nutricional, v. 19, n. 2, p. 83-93, 2012.
SOUZA, T. M.; BENTES, G. J. F.; SANTOS-JUNIOR, L. M.; SANTOS, P. R. B.; ATAYDE,
H. M. Preferência do consumo e procedência de peixes em Santarém, Pará. In: XIX
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA, 2015. São Luis: Anais
Maranhão: Associação Brasileira dos Engenheiros de Pesca, 2015.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF
THE UNITED NATIONS, UNITED NATIONS UNIVERSITY. Protein and amino acid
requirements in human nutrition. World Health Organization. 2007. 265 p.

118

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE CAMARÃO NAS FEIRAS
LIVRES E SUPERMERCADOS DE SANTARÉM- PARÁ
Ana Lúcia Kaxuyana Chagas1; Graciene do Socorro Taveira Fernandes 2
1

Estudante do Curso de Ciências Biológicas; Campus Amazônia Boulevard; Universidade Federal do Oeste do
Pará; Instituto de Ciências e Tecnologia das águas (ICTA), Avenida Mendonça Furtado, Fátima, Santarém, Pará,
CEP 68.040-470, nº 2946; anakaxuyana@yahoo.com.br; 2 Professora na Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA); Instituto de Ciências e Tecnologia das águas (ICTA); Prédio Anexo ao Campus Amazônia Boulevard,
Avenida Mendonça Furtado, Fátima, Santarém, Pará, CEP 68040-050 , nº 2946;
gracienefernandes@hotmail.com.

RESUMO
O camarão da Amazônia é a espécie nativa mais consumida pelos ribeirinhos e a mais explorada
comercialmente pela pesca artesanal, por ser um produto perecível, a principal forma de
beneficiamento é o cozimento e a salga que aumenta durabilidade do produto na prateleira,
baseada no princípio de desidratação osmótica, assim inibindo o crescimento de
microrganismos. Os alimentos são expostos à contaminação, devido à forma de venda e de
manipulação inadequada, tornando mais propício a incorporação de matérias estranhas de
origem química, física ou biológica. O estudo objetivou avaliar qualidade do camarão
comercializado nas principais feiras e supermercados de Santarém (Pará) utilizando os
parâmetros microbiológicas para verificar adequação com legislação vigente. Os padrões
higiênicos devem ser satisfatórios para manter as condições essenciais para promoção e a
manutenção da saúde, sendo que a deficiência nesse controle é um dos fatores responsáveis pela
ocorrência de surtos de origem alimentar.
PALAVRAS-CHAVE: Macrobrachium amazonicum; microrganismos; ocorrência.
ABSTRACT
The Amazon shrimp is native species most consumed by river and the most exploited
commercially by traditional fishing because it is a perishable product, the main form of
processing is baking and curing that increases durability of the product on the shelf, based on
the principle osmotic dehydration, thereby inhibiting the growth of microorganisms. The foods
are exposed to contamination, due to the form of selling and improper handling, making it
conducive to incorporation of foreign materials of chemical origin, physical or biological. O
study aimed at assess quality of shrimp sold in major markets and supermarkets in Santarém
(Pará) using microbiological parameters to check suitability with current legislation. The
hygienic standards must be satisfactory to maintain the essential conditions for promoting and
maintaining health, and disability in this control is one of the factors responsible for the
occurrence of foodborne outbreaks.
KEYWORDS: Macrobrachium amazonicum; microorganisms; occurrence.
INTRODUÇÃO
A pesca dos camarões é praticada em diversas ilhas localizadas no estuário do Rio
Amazonas, incluindo ilhas do estado do Pará e Amapá (LIMA; AMARAL, 2014). O camarão
da Amazônia (Macrobrachium amazonicum) é a espécie nativa mais consumida pelos
ribeirinhos e a mais explorada comercialmente pela pesca artesanal (BENTES et al., 2011).
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Por ser um produto perecível, a principal forma de beneficiamento utilizada pelos
pescadores e ribeirinhos é o cozimento e a salga, que permite maior durabilidade do produto na
prateleira com um custo baixo (VIEIRA, 2003 apud LIMA; AMARAL, 2014). Esses métodos
de conservação consistem em reduzir a quantidade de água disponível, baseada no princípio de
desidratação osmótica, com uso de cloreto de sódio e assim inibir o crescimento de
microrganismos (OLIVEIRA et al., 2008). As características intrínsecas e extrínsecas do
pescado favorecem o crescimento microbiano, alterando a natureza química do produto
(SOUZA et al., 2013). Neste contexto, a Resolução RDC n° 216, da ANVISA, dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação (BRASIL, 2004).
Nas feiras-livres, os alimentos são mais expostos à contaminação, devido à forma de
venda e de manipulação inadequadas, tornando mais propício a incorporação de matérias
estranhas de origem química, física ou biológica (ALMEIDA et al., 2011). Enquanto os
supermercados tendem adotar as diversas medidas e procedimentos com objetivo de adquirir
licença junto a gestão pública, baseado nos programas de autocontrole estabelecidos pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 1998).
Os padrões higiênicos devem ser satisfatórios para manter as condições essenciais para
a promoção e a manutenção da saúde, sendo que a deficiência nesse controle é um dos fatores
responsáveis pela ocorrência de surtos de origem alimentar (OLIVEIRA et al., 2003).
Entre os microrganismos indicadores da qualidade de alimento estão as bactérias do
grupo coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (CTT). Estas bactérias são bacilos
gram-negativos, anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos,
desenvolvem-se na presença de sais biliares ou tensoativos, fermentam a lactose com produção
de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5oC e a 44,5 ± 0,2ºC em 24-48 horas (BRASIL, 2013).
Para garantir a segurança alimentar, foram estabelecidos os padrões microbiológicos
sanitários de alimentos regulados pela ANVISA (BRASIL, 2001). Este estudo objetivou avaliar
qualidade do camarão comercializado nas principais feiras e supermercados de Santarém (Pará)
utilizando os parâmetros microbiológicas para os coliformes totais (CT) e termotolerantes
(CTT).
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta foi realizado no período de maio a julho de 2017, os estudos preliminares
avaliou os principais pontos de vendas de camarões de água doce, totalizando 8 pontos, sendo
5 de feiras livres e 3 de supermercados cada um com 3 repetições. O número de amostras de
camarão salgado inteiro com casca exposto á venda foi de 24, cada amostra com peso médio de
100g foram adquiridas em embalagem fornecida pelo comerciante e transportado em caixas
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isotérmicas em tempo inferior a 2hs até o Laboratório Multidisciplinar de Biologia
Aplicada/UFOPA onde se iniciou a análise.
A determinação do grupo dos coliformes foi realizada em 2 etapas distintas: 1° prova
presuntiva e 2° prova confirmatória. Na presuntiva, pesou-se 25 g da amostra e dilui-se em 225
mL de Solução Salina Peptonada (SSP) a 0,1%. Após completa homogeneização obtêm-se a
diluição decimal seriada, até diluição 10ˉ³ em tubos de ensaio contendo salina. Com auxílio de
uma pipeta foram inoculados 1,0 mL de cada diluição a uma série de três tubos de ensaio
contendo 9 mL Caldo Lactosado com tubo de Durhan invertido, que em seguida foram
incubados por 48 horas a 35ºC. Dos tubos positivos (presença de gás no interior dos tubos de
Durhan e turvação do meio), foi retirado alíquota destes e transferido para tubos de ensaio para
as provas de confirmação de CT e CTT, para a qual foram utilizados os meios de Caldo Bile
Verde Brilhante e Caldo EC com 9mL em cada tubo, incubação a 35 °C em estufa e 45 °C em
banho maria por 48 horas, respectivamente. O cálculo do número mais provável (NMP) de CT
e CTT foi expresso em NMP/g (BLODGETT, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No estado do Pará, especialmente município de Santarém, estudos detectaram inúmeras
irregularidades no âmbito higiênico – sanitário dos produtos cárneos e pescados frescos nas
feiras livres, concluindo que estas podem comprometer a saúde dos consumidores (BRANDÃO
et al, 2014).
Embora notadamente existam irregularidades no âmbito higiênico-sanitário nas feiras
livres, o resultados das amostras analisadas nesta pesquisa não se refletiram nos valores de
NMP/g para CTT. O valor máximo de CTT para o total de locais amostrados foi nas feiras C
(Box 3) e A (Box 4) (Quadro 1), valores baixos se comparados o máximo aceitável que é 100
NMP/g. Neste sentido a importância da salga, cozimento e secagem do camarão em solução de
NaCl a 4%, tem se mostrado eficiente na redução da carga microbiana, bem como a ausência
de enzimas responsáveis pela melanose (NUNES et al, 2013).
Quadro 1 - Resultados das análises microbiológicas para coliformes em amostras de camarão
de feiras livres (FA. FB e FC) de Santarém, Pará.
CT (NMP/g)
CTT (NMP/g) CT (NMP/g)
CTT (NMP/g)
Boxes
FA FB FC FA FB FC Mín Média Máx Mín Média Máx
1
12
43
3,6 <3,0 3,6 <3,0 3,6 19,53 43
<3,0 1,2
3,6
2
15
20
7,3 <3,0 3,6 3
7,3 14,1
20
<3,0 2,2
3,6
3
210 15
23 3
<3,0 9,1 15
82,67 210 <3,0 4,03
9,1
4
43
3
<3,0 9,1 <3,0 <3,0 <3,0 15,33 43
<3,0 3,03
9,1
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5
3,6 <3,0 3,6 3
<3,0 3,6 <3,0 2,4
3,6 <3,0 2,2
Os valores correspondentes a < 3,0 são os que apresentaram resultados negativos.

3,6

A contagem para coliformes totais mostrou maior valor de NMP/g no Box 3 na feira A.
Mesmo não havendo limites estabelecidos pela legislação brasileira vigente para coliformes
totais para pescado salgado/seco, em uma pesquisa sobre a qualidade e microbiológica de
pescado comercializado em São Paulo revelaram uma contaminação para este grupo de
coliformes que variou de 3,6 a >1.100 NMP/g, os autores chamam atenção e destaque, uma vez
que a presença altas concentrações de CT não deixa de ser um índice que reflete a qualidade
higiênico-sanitária do produto (ÁLVARES et al, 2008).
Quadro 2 - Resultados das análises microbiológicas da amostra de camarão dos supermercados
(S.A, S.B e S.C) de Santarém, Pará.
CT (NMP/g) CTT (NMP/g)
CT (NMP/g)
CTT (NMP/g)
S
S.A S.B S.C S.A S.B S.C Mín Méd Máx Mín Méd Máx
1
15 6,2 20 9
6,2
9,1 6,2 13,73 20 6,2 8,1
9,1
2
19 19 16 16 16
12
16 18
19 12
14,67 16
3
3
<3,0 16 3
<3,0 11
<3,0 6,33 16 <3,0 4,67
11
Os valores correspondentes a < 3,0 são os que apresentaram resultados negativos.
Os valores de NMP/g máximo para CTT atingidos nesta pesquisa, estão dentro dos
padrões estabelecidos pela legislação brasileira que é de 100 NMP/g para grupo de coliformes
termotolerantes 45 º C.
Os resultados das médias dos pontos das feiras livres e supermercados, os valores
médios para CT e CTT nas feiras livres apresentou maior variação, enquanto que resultados
médios para CT e CTT nos supermercados não variaram muito entre si (Quadro 1 e 2).

CONCLUSÕES
Os resultados da análise dos parâmetros microbiológicos demonstram que camarão
salgado e seco comercializado nas feiras livres e supermercados de Santarém, Pará, não
representa risco a saúde aos consumidores.
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RESUMO
A etnobotânica é importante para obtenção de informações sobre o uso de plantas por
comunidades. Esta prática pode beneficiar a sociedade por meio da facilidade de aquisição e
baixo custo das plantas. O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo etnobotânico das
principais espécies utilizadas na medicina caseira nas comunidades Cucurunã e Santa Luzia,
município de Santarém-PA. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de 51 questionários
semiestruturados, onde registrou-se o uso da planta, modo de preparo e a finalidade do remédio.
O total de entrevistados foi de 51 pessoas, sendo 34 mulheres e 17 homens, que citaram 68
plantas utilizadas para fins medicinais, as mais citadas foram: cidreira, hortelã, folha grossa,
boldo e capim santo, sendo as folhas a parte mais empregada, principalmente para o preparo de
chá. Os resultados apontaram a importância do conhecimento tradicional para as comunidades
estudadas, sendo utilizadas diversas plantas com fins medicinais, com destaque para as espécies
cidreira e hortelã, que pertencem à família botânica Lamiaceae. A parte mais utilizada foi a
folha, sendo o chá a forma de preparo mais comum para o tratamento de dores de estômago, de
cabeça, no corpo e como calmantes.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento tradicional; Etnobotânica; Plantas medicinais.
ABSTRACT
Ethnobotany is important for obtaining information about the use of plants by communities.
This practice can benefit society by easier way of acquisition and low cost of plants. The
objective of the research was to conduct an ethnobotanical study of the main species used in
home medicine in the communities of Cucurunã and Santa Luzia, in the municipality of
Santarém-PA. The research was made through the application of 51 semi-structured
questionnaires, where observed the use of the plant, method of preparation and the purpose of
the remedy. The total number of interviewees was 51 people, 34 women and 17 men, who cited
68 plants used for medicinal purposes, the most cited were: lemon balm, mint, thick leaf, boldo
and holy grass, the leaves being the most used, mainly for the preparation of tea. The results
pointed out the importance of the traditional knowledge for the studied communities, being
used several plants for medicinal purposes, with emphasis on the lemon balm and mint species
that belong to the botanical family Lamiaceae. The most used part was the leaf, the tea being
the most common form of preparation for the treatment of stomach pains, of head, in the body
and as calming.
KEYWORDS: Traditional knowledge; Ethnobotany; Medicinal plants.
INTRODUÇÃO
Desde os primeiros relatos de atividade humana, sabe-se que o homem sempre buscou
na natureza, recursos para melhorar sua condição de vida e garantir sua sobrevivência. O uso
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das plantas medicinais é um exemplo dessa relação do homem com a natureza, sendo muito
usadas para manutenção da saúde de populações tradicionais (GIRALDI & HANAZAKI, 2010;
FIRMO et al., 2011; ALMEIDA, 2011).
As populações tradicionais detêm um grande conhecimento sobre as plantas medicinais
e seus usos, sabedoria esta que adquiriram por meio da perpetuação das informações de geração
em geração, estando diretamente ligadas com a necessidade de sobrevivência humana (FIRMO
et al., 2011; VÁSQUEZ et al., 2014).
Pesquisas que abordam comunidades que praticam o uso de plantas para fins medicinais,
servem como subsídio para estruturação de programas de uso sustentável dos recursos naturais,
capaz de valorizar o conhecimento empírico advindo dessas populações (VÁSQUEZ et al.,
2014). Os estudos nesse contexto evitam o desaparecimento dos conhecimentos tradicionais em
função do processo de modernização, que tem sido por muito tempo a alternativa desses povos
para cuidados com saúde (LOBLER et al., 2014).
Como contribuição para a valorização do conhecimento tradicional de comunidades, a
pesquisa tem o objetivo realizar um estudo etnobotânico para identificar as principais espécies
utilizadas na medicina caseira em comunidades periurbanas de Santarém/PA.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo etnobotânico foi desenvolvido nas comunidades de Cucurunã e Santa Luzia,
localizadas na região do Eixo Forte às margens da PA-457, em Santarém, oeste do estado Pará.
A região possui esse nome por ser um eixo de ligação entre o distrito de Alter-do-Chão e a
cidade de Santarém, representando a união e organização das populações que residem nessas
intermediações (THOMAS, 2010).
Na região do Eixo Forte vivem cerca de 20 comunidades que possuem uma origem
semelhante, a grande maioria são caboclos paraenses e o restante migrantes de outros estados.
A escolha das comunidades partiu do fato que muitas famílias ainda possuem o hábito de
utilizar plantas com finalidade para a medicina caseira.
Para a coleta dos dados houve contato inicial com lideranças comunitárias, a fim de
solicitar permissão para aplicação das entrevistas. O levantamento foi realizado nos meses de
março e abril de 2016, por meio da aplicação de questionários semiestruturados, o que permitiu
coletar informações sobre o uso de plantas medicinais pelas famílias, tais como: nome da planta,
uso doméstico, principal produto, forma de preparo e parte da planta utilizada.
As plantas citadas foram identificadas apenas pelo nome da família, pois durante a
intervenção não foi realizado a coleta de material botânico. Admitiu-se que por se tratar de
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populações tradicionais, os nomes científicos pouco importavam para o levantamento dos dados
e nos resultados da pesquisa, sendo mais adequado adotar o nome popular de cada espécie.
A pesquisa obteve um total de 51 entrevistados, sendo 40 na comunidade Cucurunã e
11 na comunidade Santa Luzia, distribuídos por gênero houveram 34 mulheres e 17 homens
nas duas comunidades. Segundo Cunha e Bortolotto (2011) o número maior de mulheres é
atribuído ao interesse desse gênero pela categoria de plantas medicinais, por serem em grande
maioria donas de casa e responsáveis pela horta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os entrevistados a predominância foi de donas de casa com 21,57%, seguidos de
trabalhadores autônomos com 21,56% e agricultores com 11,76%, onde na comunidade de
Cucurunã os relatos indicaram como principal fonte de renda o comércio e a agricultura, e na
comunidade de Santa Luzia a atividade predominante foi a agricultura.
Cerca de 96,08% dos comunitários afirmam que as plantas medicinais são cultivadas
nos próprios quintais e 3,92% realizam sua coleta na mata ao entorno de suas casas. Ao todo
foram identificados sessenta e oito tipos diferentes de plantas, sendo sete plantas as mais usadas
pelas famílias nas duas comunidades (Tabela 1).
Tabela 1. Espécies mais citadas pelos moradores das comunidades de Cucuruã e Santa Luzia.
Planta
Cidreira
Hortelã
Folha Grossa
Boldo
Capim santo
Arruda
Elixir paregórico

Família
Citações
Lamiaceae
17
Lamiaceae
15
Crassulaceae
12
Asteraceae
11
Poaceae
11
Rutaceae
9
Piperaceae
6
Total
81
A família botânica que mais se destacou foi Lamiaceae, por meio das espécies cidreira
e hortelã, sendo de maior importância para as comunidades, por ser uma região representada
por suas festas folclóricas e religiosas cujas atividades de agroextrativismo, artesanato e turismo
são bastante relevantes para os comunitários (PINTO, 2014).
Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados nos estudos de Vásquez et al.,
(2014), ao efetuar um levantamento etnobotânico em quatro comunidades ribeirinhas do
Município de Manacapuru – Amazonas, para espécie de cidreira e nos estudos de Costa e
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Marinho (2016), em um levantamento etnobotânico no município de Picuí - Paraíba, para
hortelã e folha grossa.
A Cidreira possui maior número de citações devido sua eficiência como calmante, por
promover o alívio nas dores de estômago, de cabeça, no corpo, insônia e pressão alta. A parte
da planta mais utilizada foi a folha e como principal uso o chá. O Hortelã foi indicado como
ótimo calmante, eficiente para gripe, gases, dor no estômago, dor de garganta e cólica infantil,
sendo utilizada sua folha na forma de chá ou banho (Tabela 2).
Tabela 2. Características do uso medicinal das espécies mais citadas pelas comunidades.
Planta

Família

Cidreira

Lamiaceae

Hortelã

Lamiaceae

Produto

Chá

Chá, banho

Parte
utilizada

Folha

Folha

Indicação de uso

Modo de Preparo

Calmante, dores no
Lavar a folha, ferver a
estômago, de cabeça,
água e adicionar a
no corpo, insônia e
folha
pressão alta
Gripe, calmante,
gases, estômago,
cólica infantil,
garganta

Lavar a folha, ferver a
água e adicionar a
folha

Amassa a folha e
coloca no ferimento;
Dor de cabeça, banho,
ferve a água e
Folha, seiva
ferimento, gripe,
adiciona a folha;
inchaço, tosse, febre coloca na água e toma
banho, mistura a seiva
com mel.
Lavar a folha, ferver a
Dor no estômago e
Folha
água e adicionar a
fígado
folha
Lavar a folha, ferver a
Folha, raíz
Dor no estômago
água e adicionar a
folha

Folha
Grossa

Crassulaceae

Chá, xarope,
banho

Boldo

Asteraceae

Chá

Capim
Santo

Poaceae

Chá

Arruda

Rutaceae

Chá, xarope,
passar em
ferimentos,
banho

Folha

Elixir
Paregórico

Piperaceae

Chá

Folha

Dor de cabeça,
ferimento, derrame,
gripe, estomago, mal
olhado

Lavar a folha, ferver a
água e adicionar a
folha e amassar e
colocar no ferimento
Lavar a folha, ferver a
Dor no estômago, mal
água e adicionar a
estar, fígado
folha

A parte da planta mais usada foi a folha (82,36%), seguida da raíz (4,41%) e seiva
(1,47%), corroborando com resultados encontrados por Cunha e Bertolotto (2011). O produto
chá foi a forma mais comum de uso dessas plantas, resultados análogos foram encontrados por
Costa e Marinho (2016) em um levantamento etnobotânico em comunidades na Paraíba.

CONCLUSÃO
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As comunidades de Cucurunã e Santa Luzia demonstraram que ainda utilizam diversas
plantas com fins medicinais, sendo importante o conhecimento tradicional para as famílias. As
espécies mais ocorrentes foram a cidreira e hortelã da família botânica Lamiaceae, cuja parte
mais utilizada do vegetal foi a folha, sendo o chá a forma de preparo mais comum para o
tratamento de dores de estômago, de cabeça, no corpo e como calmantes.
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RESUMO
Apesar da importância da água ainda é muito desperdiçada. O objetivo foi avaliar a qualidade
da água distribuídas nas residências a partir da microbacia urbana do bairro Urumari, Santarém,
Para. As coletas das amostras ocorreram durante nove meses no período matutino, armazenadas
em frascos de 100mL, acondicionados em caixas isotérmicas e transportados ao Laboratório
Multidisciplinar de Ensino em Biologia Aplicada da Universidade Federal do Oeste do Pará
para as análises. Os resultados mostram as formas de armazenamento inadequadas para manter
a qualidade da água como preconiza a Portaria 518/2004, e todos os trimestres apresentaram
águas impróprias para o consumo humano pela presença dos coliformes (totais e
termotolerantes). Concluiu-se que a água está impropria para o consumo humano necessitando
de monitoramento estabelecido pelas legislações vigentes.
PALAVRAS – CHAVE: coliformes; consumo; monitoramento.
ABSTRACT
Although the importance water is still very much wasted. The objective was to evaluate the
water quality distributed in the residences from the urban microbasin of the Urumari
neighborhood, Santarém, Pará. Samples were collected during nine months in the morning,
stored in 100mL bottles, packed in isothrmal boxes and transported to the Multidisciplinary
Laboratory of Theaching in Applied Biology of the Federal University of Pará for analysis. The
results show inadequete storage methods to maintain water quality s recommended by
Ordinance 518/2004, and all quarters presented improper water for human consumption due to
the presence of coliforms (total and thermotolernes). It is concluded that the water is unfit for
human consumption requiring monitoring established by the current legislation.
KEYWORDS: Coliform; consumption; monitoring.
INTRODUÇÃO
Apesar da importância da água e de sua restrição à quantidade disponível para o
consumo, ainda é muito desperdiçada pelo homem (ANDRADE, 2015). Em razão disso, a
diminuição da quantidade e da qualidade da água potável se torna um problema mundial, devido
ao crescimento populacional (CASALI, 2008). Nesse sentido, a cidade de Santarém cresceu em
áreas informais impulsionada por atividades econômicas sem o efetivo acompanhamento pelo
poder público (FERREIRA 2011). Atualmente ocupa a 97ª posição no ranking em relação ao
indicador de água tratada, e está entre as 10 piores cidades em saneamento básico com a 99ª
posição do Brasil, apesar de duas estações de tratamento de esgoto – ETEs (SNIS 2017). O
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sistema de abastecimento de água do município é proveniente de captação subterrânea (poços),
construídos e instalados na planície de inundação do rio Tapajós e dos seus tributários Irurá e
Urumari, susceptível a contaminação (ALMEIDA 2013).
Os micro-organismos indicadores são utilizados na avaliação da qualidade da água
preconizados pela legislação vigente e controlados pelos órgãos competentes. Dessa forma, a
Portaria nº 518 de 25 março de 2004 revogada na portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011
que dispõe dos padrões de potabilidade para os parâmetros microbiológicos (totais e
termotolerantes/Escherichia coli) (Tabela 1).
Tabela 1: Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano.

Este trabalho poderá trazer possíveis respostas para os problemas na saúde da população
residente no bairro Urumari. Entretanto, o objetivo foi avaliar a qualidade da água do bairro
Urumari, distribuídas nas residências a partir da microbacia urbana na cidade de Santarém - PA.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no bairro Urumari localizado na rodovia Santarém Curuá-una
(PA 370), no município de Santarém ao oeste do estado do Pará, em residências que utilizam o
microssistema de abastecimento de água potável de um poço. O período amostral ocorreu
durante nove meses (novembro de 2014 a agosto de 2015). Foram amostrados 30 pontos de
coletas, sendo selecionados 10 pontos com regime de coleta uma vez por mês por três meses
(trimestral), totalizando 90 amostras analisadas.
As amostras foram coletadas de modo aleatório, pela manhã, em frascos estéreis de
100mL e armazenados em caixa isotérmica com gelo e transportado ao Laboratório
Multidisciplinar de Microbiologia Aplicada – Labio/ICTA da Universidade Federal do Oeste
do Pará – UFOPA, onde se deu o início das análises, período que não ultrapassou 3 horas.
Durante a coleta foi obtido a posição geográfica.
As amostras foram avaliadas pela técnica dos tubos múltiplos pelo método do Número
Mais Provável (NMP). Realizou-se da seguinte maneira: de cada amostra foi retirado 1 mL e
transferido para o tubo de ensaio contendo 9mL de salina 0,85% que corresponde a diluição 101

, após a homogeneização transferiu-se 1 mL de alíquota para o tubo com a mesma quantidade
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de salina referente a diluição 10-2, e assim sucessivamente até a diluição 10-5. Em seguida, foi
feito o mesmo procedimento, nos tubos de ensaio contendo 9mL de caldo lactosado com tubos
de Durham invertidos e incubados a 45°C a 48h na estufa bacteriológica, referente ao teste
presuntivo. Depois da incubação, repetiu-se o processo, para coliformes totais e
termotolerantes, utilizando os tubos com resultado positivo obtidos no teste presuntivo, onde
foi retirado uma alíquota dos tubos positivos com auxílio de alça bacteriológica e transferida
para tubos contendo 9mL de meio VBB e 9mL para EC, onde os totais foram incubados à 37°C
por 48h na estufa bacteriológica e os termotolerantes no banho maria a 45°C por 48h, referente
ao teste confirmativo. A leitura dos resultados constituiu-se o código para o consulta na tabela
do NMP, onde foi feito o cálculo de NMP/100mL.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O bairro Urumari é constituído por aproximadamente 2.225 habitantes (IBGE, 2010).
Como a maioria dos bairro periurbanos não apresenta rede de esgoto e as residências variam de
acordo com os modos de vida das pessoas, que contam com adequações de armazenamento da
água colocados em geral direto no chão, devido a irregularidades de abastecimento (Figura 1).
Isto, implica diretamente nos afazeres domiciliares, o que ocasiona sérios problemas a saúde da
população (RAMOS et al., 2008) e (ARANHA et al., 2008).

Figura 1: Forma de armazenamento. Fonte: autora.

Os resultados microbiológicos obtidos foram comparadas com os padrões
microbiológicos de potabilidade da Portaria nº 2914/2011, que estabelece a ausência de
coliformes termotolerantes (CTT) ou Escherichia coli em 100 mL de água e para coliformes
totais (CT) apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo quando se trata de sistema
que abastecem menos 20.000 habitantes (BRASIL 2011).
No primeiro trimestre, observou-se em média a concentração de CT e CTT em
NMP/100mL, sendo maiores nos P2, P4 e P9 com armazenamento da água em baldes de
plástico, caixa d’água suspensa e tanque de concreto sem tampa, sujeitas as influências das
águas da chuva e as demais variáveis ambientais, além de falha de higienização das torneiras.
Os P3 e P5 foram menores e se caracterizaram em caixa d’água suspensa e com tampa que
recebiam limpeza, tempo considerado curto de armazenamento que não excedia 3 dias para
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proliferação dos coliformes. No 2º trimestre, as maiores concentrações foram nos P15, P19 e
P20, obtiveram armazenamento de água em garrafas PET, baldes e em caixa d’água de PVC.
Os P13, P14 e P16 se encontraram baixos para os coliformes, pois o armazenamento foi caixa
d’água instaladas ao solo que também não excedeu 3 dias de armazenamento. No terceiro
trimestre, os valores médios para CTT foram maiores nos P21, P25 e P26, armazenamento
variando desde garrafas PET, baldes, caixa d’água de PVC, o último instalado ao solo. Os
valores médios baixos foram nos P24, P27 e P29 com mesmas formas de armazenamento, assim
a partir dos pontos 25 a 30 houve a influência da declividade do terreno do bairro (Figura 2).

Figura 2: Gráficos da média de concentração de coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT) em NMP/100mL,
para o primeiro trimestre (dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015), segundo trimestre (março, abril e maio
de 2015) e terceiro trimestre (junho, julho e agosto de 2015) das residências do bairro Urumari de Santarém.

No entanto, em todos os trimestres foram detectados e quantificados a presença de
coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT) em NMP/100mL. Porém, em todos os trimestres
a água se encontrou impróprias para o consumo humano e se encontram em desacordo com os
padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria 2914/2011. Em virtude disso, a água
fornecida pelo microssistema aos domicílios requer cuidados, monitoramento e implementação
de saneamento e ações de educação ambiental promovidas pelos órgãos governamentais.
Porém, a E. coli é principal indicadora de contaminação fecal causadora de enfermidades
humanas.
O cuidado com a qualidade da água tornou-se uma questão de saúde pública devido à
transmissão de doenças hídricas (BARBIERI et al. 2013). E o monitoramento e tratamento
devem ser feitos nos períodos sazonais onde há perdas na qualidade e prejuízos a saúde da
população, tais como, saneamento abásico, coleta seletiva e as fontes de abastecimento de água
potável (COELHO et al. 2017). Assim, Santana et al (2012) afirma que a contaminação por
micro-organismos em poços sem tratamento, se dá em regra por fossas sépticas mal planejadas,
dentre outros fatores. Este trabalho evidenciou que a má instalação da rede hidráulica,
inexistência de saneamento básico e educação ambiental causam risco a saúde da população do
Bairro Urumari.
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CONCLUSÃO
As altas concentrações de CTT nas amostras foram influenciada pela forma de
armazenamento e irregularidade no abastecimento da água potável, oferecendo riscos à saúde
da população do bairro. Recomendamos monitoramento contínuo e periódico, além de
fiscalização e orientações de conscientização. Também aplicação de questionários, medições
de variáveis físicas e químicas, isolamento da E. coli e outras bactérias indicadoras.
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